
 

 

UCHWAŁA NR III/22/2018  

RADY GMINY NIECHANOWO 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Niechanowo 

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Niechanowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Sołectwom Gminy Niechanowo Statuty o treści stanowiącej załączniki nr 1 – 22 do 

niniejszej Uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr IV/27/2003 Rady Gminy Niechanowo z dna 13 marca 2003 roku w sprawie 

przyjęcia statutów sołectw Gminy Niechanowo. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechanowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Zdzisław Sikora

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 lutego 2019 r.

Poz. 1147



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Arcugowo 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Arcugowo niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Arcugowo stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Arcugowo, 

zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 391,43 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 
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4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 4 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np.. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 1147



1) Wójta; 

2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 
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§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 

2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Cielimowo 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Cielimowo niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Cielimowo stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Cielimowo 

zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 440,25 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 
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4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 7 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych , w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 
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1) Wójta; 

2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 
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§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 

2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnościa organów Sołectwa jest Rada i Wójt 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut sołectwa Czechowo 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Czechowo niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Czechowo stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Czechowo 

zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 349,89 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 
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4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się 4 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów " za " i przeciw głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 
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1) Wójta; 

2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 
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§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 

2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Drachowo 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Drachowo niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Drachowo stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Drachowo 

zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 369,63 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 
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4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 4 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 
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1) Wójta; 

2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 
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§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 

2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Goczałkowo 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Goczałkowo niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Goczałkowo stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo 

Goczałkowo, zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 348,96 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 
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4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 3 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. . W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 32 – Poz. 1147



§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 
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1) Wójta; 

2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1. pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2. utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3. śmierci; 

4. zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 
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§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 

2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Grotkowo 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Grotkowo niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Grotkowo stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Grotkowo 

zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 316,67 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 
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4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się 4 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 
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1) Wójta; 

2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 
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§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 

2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Gurowo 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Gurowo niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Gurowo stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Gurowo , 

zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 221,8 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 
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4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 3 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. . Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 
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1) Wójta; 

2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 
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§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 

2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Gurówko 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Gurówko niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Gurówko stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Gurówko , 

zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 263,62 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 
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4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 3 osób. 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 
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1) Wójta; 

2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa 
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§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 

2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Jarząbkowo 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Jarząbkowo niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Jarząbkowo stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo 

Jarząbkowo, zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 530,28 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 
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4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 6 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 
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1) Wójta; 

2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 
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§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 

2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Jelitowo - Żółcz 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Jelitowo Żółcz niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Jelitowo Żółcz stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Jelitowo 

Żółcz, zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni Jelitowo 269,66 ha, Żółcz 395,63 ha, którego granice 

zaznaczone są na szkicu graficznym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. . Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 

4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 
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5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 3 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. . Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. . Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) Wójta; 
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2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 

§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 
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2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

STATUT SOŁECTWA KARSEWO 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Karsewo niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Karsewo stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Karsewo, 

zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 521,11 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 
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1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 

4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 2) sołtys, który jest organem wykonawczym 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 5 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 
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4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 

6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 
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2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 

§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 
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Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) Wójta; 

2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 
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Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 

§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 

2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Kędzierzyn 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Kędzierzyn niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Kędzierzyn stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Kędzierzyn, 

zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 662,24 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 
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4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 4 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) Wójta; 
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2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 

§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 
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2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 84 – Poz. 1147



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 85 – Poz. 1147



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Malczewo 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Malczewo niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Malczewo stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Malczewo, 

zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 616,25 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 

4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 
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§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 5 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 

6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 
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8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 

§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
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§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. . Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) Wójta; 

2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 
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3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 

§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 

2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 
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2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Marysin 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Marysin niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. . Ogół mieszkańców wsi Marysin stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Marysin, 

zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 212,14 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 

4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 
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5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 4 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 94 – Poz. 1147



6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 95 – Poz. 1147



§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) Wójta; 
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2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnie 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 

§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 
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2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

1) Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 15 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Mierzewo 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Mierzewo niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Mierzewo stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Mierzewo, 

zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 993,20 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 

4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 
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5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 5 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) Wójta; 
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2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 

§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 
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2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 16 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Mikołajewice 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Mikołajewice niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Mikołajewice stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo 

Mikołajewice, zwany dalej Sołectwem 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 265,42 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) 3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 

4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 
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5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 3 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) Wójta; 
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2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 

§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 
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2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 17 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Miroszka 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Miroszka niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Miroszka stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Miroszka, 

zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 291,09 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 

4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 
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5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 3 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) Wójta; 
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2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 

§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 
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2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 18 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Niechanowo 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Niechanowo niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Niechanowo stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo 

Niechanowo, zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 945,82 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 

4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 
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5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 7 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1. wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2. składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3. występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4. podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5. zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6. przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7. uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8. informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9. wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10. zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11. opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12. współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) Wójta; 
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2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 

§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 
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2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 19 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Nowa Wieś Niechanowska 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Nowa Wieś Niechanowska niniejszy statut określający jego organizację i zakres 

działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Nowa Wieś Niechanowska stanowi samorząd mieszkańców o nazwie 

Sołectwo Nowa Wieś Niechanowska , zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 684,89 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 
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4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 

5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 3 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania. 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) Wójta; 
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2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 

§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 
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2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 20 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Potrzymowo 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Potrzymowo niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Potrzymowo stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo 

Potrzymowo, zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 286,67 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 

4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 
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5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 3 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swojej działalności w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. . W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. . Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) Wójta; 
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2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 

§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu 
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2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 21 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Trzuskołoń 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Trzuskołoń niniejszy statut określający jego organizację i zakres działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. Ogół mieszkańców wsi Trzuskołoń stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Trzuskołoń , 

zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 448,16 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa; 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 

4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 
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5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 5 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np.. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) Wójta; 
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2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 

§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu 
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2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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Załącznik Nr 22 do uchwały Nr III/22/2018  

Rady Gminy Niechanowo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Statut Sołectwa Żelazkowo - Jelonek 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1. Nadaje się Sołectwu Żelazkowo – Jelonek niniejszy statut określający jego organizację i zakres 

działania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Niechanowo; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa; 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Niechanowo; 

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Niechanowo; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Niechanowie. 

Rozdział 2. 

Nazwa i obszar działania 

§ 3. 1. . Ogół mieszkańców wsi Żelazkowo – Jelonek stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo 

Żelazkowo – Jelonek , zwany dalej Sołectwem. 

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 722,17 ha, którego granice zaznaczone są na szkicu graficznym 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Siedzibą Sołectwa jest miejsce zamieszkania Sołtysa. 

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach 

określonych w niniejszym Statucie. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej 

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb 

wspólnoty mieszkańców. 

2. Zadania Sołectwa obejmują: 

1) administrowanie i korzystanie z mienia przekazanego Sołectwu; 

2) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa; 

3) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturowo-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym; 

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym 

tej pomocy; 

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa; 

6) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych. 

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa 

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa; 

4) współpracę z organami Gminy przy organizacji konsultacji z mieszkańcami Gminy; 
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5) współpracę w organizacji spotkań radnych Rady i Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 

6) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym; 

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 7 osób 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady. 

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo 

wybranego Sołtysa i Radę Sołecką. 

§ 6. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa. 

§ 7. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 

1) uchwalanie kierunków działania Sołectwa; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym zadań w ramach funduszu sołeckiego; 

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu sołeckiego; 

4) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności Sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców Sołectwa. 

§ 8. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 

2) składanie na Zebraniu Wiejskim rocznego sprawozdania ze swej działalności, w tym z wykonania zadań 

z funduszu sołeckiego; 

3) występowanie z inicjatywą przedsięwzięć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży; 

4) podejmowanie inicjatyw mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przygotowywanie ich projektu porządku obrad; 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego; 

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta; 

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach ważnych dla Sołectwa; 

9) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; 

10) zachowanie należytej staranności przy zarządzaniu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem; 

11) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu propozycji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

i programu swojej pracy; 

12) współpraca z radnymi zamieszkałymi na terenie Sołectwa. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa we wszystkich zadaniach, 

o których mowa w § 8 i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania 

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Posiedzeniu przewodniczy Sołtys. 

5. Rada Sołecka wyraża swoje opinie i stanowisko w określonej sprawie w formie uchwały. 
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6. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa 

od liczby głosów „przeciw”. 

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający należy do sołtysa 

8. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich 

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają przede wszystkim mieszkańcy Sołectwa, radni Rady, 

Wójt, a także inne zainteresowane osoby. 

2. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne 

prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego terenie. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na 

podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba obecna 

na Zebraniu Wiejskim jest uprawniona do udziału w głosowaniu, może zażądać okazania dokumentu 

stwierdzającego tożsamość i udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie organów Gminy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim. 

§ 12. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 13. 1. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, 

czyli np. „kurendą", zamieszczając w jej treści termin, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek lub 

umieszczając zawiadomienie na słupach ogłoszeniowych, w sklepach, stronie internetowej i mediach 

społecznościowych. 

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 

zgodnie z postanowieniami ust. 1. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego na żądanie i wniosek, o których mowa w § 11 pkt 2 i 3 

w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia Sołtysowi żądania lub wniosku Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt. 

4. Do Zebrania Wiejskiego zwołanego w trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-2, 

z tym, że wykonanie czynności określonych w ust. 1 zapewnia Wójt. 

§ 14. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, 

a przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 na podstawie projektu przedłożonego przez Wójta. 

§ 15. 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 udzieli 

upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady 

Sołeckiej przez nią wybrany. 

§ 16. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań 

wyborczych Wójt wyznacza pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi 

być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” nie następuje rozstrzygnięcie danej sprawy, 

a głosowania nie powtarza się na tym samym zebraniu. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący zebranie. 
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§ 18. Uchwały Zebrania Wiejskiego, opinie oraz inne rozstrzygnięcia Sołtys przekazuje Wójtowi. 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 19. 1. . Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję przeprowadzane są w terminie i miejscu 

określonym zarządzeniem Wójta. 

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 określa się projekt porządku zebrania wyborczego, a w 

szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania; 

2) powołanie komisji skrutacyjnej; 

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt podaje do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

4. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 3 oraz do ważności zebrania wyborczego stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 13 ust. 1-2. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatów posiada mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie Sołectwa, który 

posiada czynne prawo wyborcze. 

6. Kandydować do organów Sołectwa może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze i stale 

zamieszkująca na terenie Sołectwa. 

§ 20. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania wyborczego. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów; 

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów; 

5) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie. 

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wyborczego, o których mowa w § 19 ust. 5. 

2. . W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru Sołtysa. 

3. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 

członków Rady Sołeckiej. 

4. Wyborów dokonuje się przez głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

skrutacyjną. 

§ 22. Za wybranych uważa się kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Rozdział 6. 

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje z inicjatywy: 

1) Wójta; 
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2) Rady na podstawie podjętej przez nią uchwały; 

3) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku 

złożonego do Wójta. 

3. Uchwała i wniosek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny zawierać uzasadnienie. 

§ 24. 1. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić z powodu: 

1) niewykonywania swoich obowiązków; 

2) naruszania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego; 

3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska; 

4) utraty zaufania mieszkańców Sołectwa. 

2. Zebranie w sprawie odwołania, w przypadkach określonych w ust. 1, ze stanowiska: 

1) sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys. 

3. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub 

złożenia wniosku. 

4. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków 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. 

5. Odwołanie Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ich wyborze. 

§ 25. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji: 

a) Sołtysa – złożonego na ręce Wójta; 

b) członka Rady Sołeckiej – złożonego na ręce Sołtysa; 

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

3) śmierci; 

4) zniesienia sołectwa. 

§ 26. 1. Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w przypadku zwolnienia w trakcie 

kadencji, wskutek odwołania lub wygaśnięcia mandatu, stanowisk: 

1) Sołtysa – zwołuje Wójt; 

2) członka Rady Sołeckiej – zwołuje Sołtys, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji 

odpowiednio Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru. 

§ 27. Kadencja Sołtysa lub członka albo członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach 

zarządzonych na podstawie § 19 ust. 1. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym 

§ 28. 1. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu. 

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza Rada odrębną uchwałą. 

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa. 

§ 29. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę w ramach 

zwykłego zarządu. 
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2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje: 

1) utrzymanie przekazanego mienia w stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, 

konserwacji czy remontów; 

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia; 

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie niewykraczającym poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej; 

4) korzystanie z przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, 

konkursów. 

Rozdział 8. 

Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa 

§ 30. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności. 

§ 31. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt. 

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów Sołectwa, jak 

i bezpośredniego wglądu w toku poszczególnych spraw załatwianych przez organy Sołectwa. 

§ 32. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Rada i Wójt. 

2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa 

niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. 

§ 33. 1. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem, jeżeli jej 

wykonanie wywołałoby nieodwracalne skutki prawne. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały na wniosek 

Wójta orzeka Rada uchwałą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie § 18. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 34. 1. Zmiany w statucie sołectwa dokonuje Rada Gminy Niechanowo po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa 
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