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STATUT SOŁECTWA

Rozdział I
Nazwa i obszar jednoŚtki pomocniczej

$1
1. Sołectwo ..... .''..stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Fałków dla wykonywania jej

zadan.
2. Sołectwo ......, stanowi wspólnotę samorządową mieszkańców wsi

$2
Samorząd mieszkańców Sołectwa '... działa na podstawie powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Gminy Fałków oraz niniejszego Statutu.

$3
Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Gminie - na|eŻy przęzto rozumieć Gminę Fałków;
3) Radzie Gminy - na|eŻy przezto rozumieó Radę Gminy w Fałkowie;
4) Wójcie - na|ezy przezto rozumieć Wójta Gminy Fałków;
S)IJrzędzie Gminy - na|eŻy przezto rozumieć,IJrząd Gminy w Fałkowie;
6) Komisji - naleiy przez to rozumieć komisję do przeprowadzenia głosowania w sprawie

wyborów i odwołania Sołtysa oraz człorłków Rady Sołeckiej.

Rozdział II
Organizacj a i zadania organów jednostki pomocniczej

$4
1. organami sołectwa są:

I) Zebrante Wiejskie;
2) Sołtys.

f .Działania sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
3,Dział'dlność organów sołectwa jest jawna, a ogtaniczenia jawności mogą wynikaó wyłącznie z

ustaw.

ss
1, Zębr anie Wiej skie j est organem uchwało daw czy m,

Z.Pruwo do udziału w Zebraniu Wiejskim i do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy

stali mieszkańcy sołectwa posiadaj ący czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

3.w Zębtaniu Wiejskim mogą brac udztał: Radni, wójt, przedstawiciele insĘ.tucji

i przedsiębiorców działających na terenie Sołectwa, atakie inne zaproszone osoby.

4,Ń czasie obrad Zebrania Wiejskiego na sali moŻe byÓ obecna publicznośó, która zajmĄe
mi ej s ca wy znaczone pr zez Przewo dni c ząc e go Zębr ania.

s6
1' Zebtmie Wiejskie :zvrroływarre jeat ptzez Sołtysa z rvłasnej inicjatyrrzy lrrb rra pisernny rwniosek

złoŻony S ołtysowi przez..
1) co najmniej 1o 7o uprawnionych mieszkańców;

2) Wojta;
3) co najmniej 50 oń członków Rady Sołeckiej.

2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziejjednak nizraz w roku przy czym

nie później niz do 30 wrzęśnia jeŻeIt na nim uchwala się plan ruęczowl - finansowy Sołectwa

na kolejny rok kalendarzory.



aJ.

4.

5.

6.

Sołtys, na wniosek osob i organów wymienionych w ust. l' jest zobowiązany zwoł.ac Zebrante

Wiejskie tak, aby odbyło się najpóŹniej w terminię 14 dni od daty zgł'oszenia wniosku.
Zębranie, na którym ma być uchwalony p|an rzeczowo - finansowy sołectwa na kolejny rok
ka|endarzowy, Sołtys ma obowiązek zwołac w sposób zapewniający dotrzymanie terminu

wskazanego w ust. 2.
W przypadku niewykonania przez Sołtysa obowiązku wynikającego z ust. 3,Zebranie Wiejskie
zwołuje Wójt tak, aby odbyło się w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 3.

Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego powinien określać tematykę, której zebranie ma być
poświęconę orazproponowany porządek obrad, w szczegolności elementy wskazane w $ 7 ust.
)

$7
I. o Zębraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa poprzez rozp|akatowanie

zawiadomień co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminęm zębtania. Sołtys jest

obowiązany również ptzekazac zawiadomienie o planowanymZebraniu Wiejskim do Urzędu
Gminy celem umieszczenia go w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej

Urzędu Gminy w Fałkowie.
2, Zawiadomienie powinno zaulierać:

1) określenie daty, godziny i miejsca Zębrania Wiejskiego;
2) proponowany projekt porządku obrad;

3) informację, ze w przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zebranie Wiejskie
odbędzie się w drugim terminie bezwzg|ędu na liczbę obecnych.

3. Zwołując Zebranię Wiejskie na podstawie $ 6 ust. 5 Wojt wykonuje czynności opisane w ust. 1

i2.
$8

1. o ile przepisy szczegoIne, w tym postanowienia niniejszego Statutu' nie stanowtątnaczej.,
1) dla prawomocności uchwał Zebrania Wiejskiego niezbędna jest obecnoŚć co najmniej 10%

uprawnionych mieszkańców;
2) uchwały zapadĄą w głosowaniu tajnym w zakresie dotyczącym wyborów i odwołania

Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, a w pozostałym zakresie w głosowaniu jawnym, zwykŁą
większością głosów z tym, ze uchwały w sprawie sprzedazy, oddania w ui1.tkowanie
wieczyste, najem i dzierŻawę mienia wiejskiego nieruchomego, które zapadająbezwzg|ędną
większości4 głosów;

3) zebranie prowadzi się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przy czym w trakcie obrad
możliwa jest, za uprzednią zgodą Zebrania Wiejskiego, zmiana kolejności rozpatrywania

- poszczególnych punktow. Porządek obrad ustala się w dtodze zmiany lub przyjęcia
proponowanego porządku obrad, o którym mowa w $ 7 ust. 2 pkt 2, przy czym jeś|t

Zebranie Wiejskie zwotano na wniosek podmiotów wskazanych w $ 6 ust' 1 pkt 1 i 3,

zmiana proponowanego porządku obrad może nastąpić tylko za zgodą tego podmiotu, który

wystąpił z wnioskiem o zwołanie zebrania,
2. Przepisu ust. l pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy Zebranie Wiejskie odbywa się w drugim

terminie' wzfiaczonym w zawiadomieniu' o którym mowa w $ 7.

$e
1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Przewodniczący Zebrania, którym zutzędujest Sohys' a

w ruzięjego nieobecności lub gdy zebtanięjest zwoływane w trybie $ 6 ust. 4 - doraźnie
wybrany przęz to Zebranie Wiejskie przewodniczący.

2. W porządku obrad kazdego Zębranla Wiejskiego powinna znajdować się informacja
dotycząca:
1) realizacji uchwał, wniosków i opinii zpoptzedntego Zebranl'a;
2) zatsy,ięrdzęnia protokołu z poprzednieg<r zebrania; protokół podlega odczytaniu jeśli

Zębranię Wiejskie tak postanowi;
3) działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w okręsie od ostatnięgo Zebrania;

3 . P roto k ó ł Z Zebr ania sp otządza wybr any przez Zebr anie Wi ej s k i e s ekret atz.



4. Protokół wskazany w ust. 3 powinien w szczego|ności zawieraó:
1) datę' miejsce i godzinę zebrania oraz oznaczenie, w którym terminie zębranie się odbyło z

zastrzeŻeniem $ 35 ust. 7;

f) stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecnoŚci osób obecnych, które s4

uprawnione do udziałuw Zebratiu Wiejskim; '
3) informację, kto przewodniczył' zebraniu;
4) nazwiska gości przybyłych na zebtanie;
5) stwierdzenie zatwie tdzettaprotokołu z poptzedniego zebrania;
6) przyjęty porządek obrad;
7) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i

działalno ś ci między zebr antam|'
8) przebieg obrad, krótkie streszczenie wystąpień

wniosków z poprzedniego zębrania oraz z

idyskusji;
9) zgłoszone i przyjęte wnioski;
10) podjęte przez zebranie uchwały z podaniem ilości głosów;

1 1) podpisy przewodniczącęgo i sekretarza zebranta.
5. PrototoĘ i uchwały numeruje się cyframi arabskimi. Nową numerację zaczyna się

z początktem kazdego roku kalendarzowego.
6. N; kaŻdym zebraniu sporządzana jest lista obecnoŚci osób uprawnionych do głosowania' na

której kaŻdy obecny uprawniony wpisuje swoje imię, nazwisko, adres oraz składa

własnoręcznie podpis. Lista stanowi niezbędny załqcznik do protokołuzzębtania.
7 , KaŻdy ma plawo wglądu do protokołu, sporządzania z niego notatek i wyciągów. Prawo to nie

dotyczy adresów wpisanych na liście obecności.
8. Przewodniczqcy Zębrania czlwa nad przebiegiem t zachowaniem porządku Zebrania i ma

prawo czyntć uwagi dotyczące tematu, formy i czasu wystąpień.
9. W przypadku stwierdzenia, ie występujący wyruŹnie odbiega od przedmiotu obrad

Przewodniczący Zębrania moŻę przywoł.aÓ go ,,do rzeczy,,, a po dwukrotnym przywołaniu
odebraó mu głos.

10. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie uczestnika Zebrania w oczywisty sposób

zakł'ócają porzqdek obrad bądź uchybiaj4 powadze Zebrania, Przęwodnicz4cy Zębrania
przywołuje uczestnika Zebrania,,do porządku'', a gdy przywołanie nie odnosi skutku moie
odebrać mu głos _ fakt taki odnotowuje się w protokole zZebtania'

1 1. Przewo dniczący Zebrania moie nakazać opuszczenie obrad prZęZ osoby' które zachowaniem
swoim lub wystąpieniem w sposób razący zakłócają potządek obrad lub naruszają powagę

Zebrania.

$10
oo *yłąc'nej właściw ości Zębrania Wiejskie go na|eŻy:

1) wybieranie i odwołanie Sołtysa;
2) wybieranie i odwołanie Rady Sołeckiej lub jej poszczególnych członków;

3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo _ finansowego w ramach plzęznaczonych środkow;

4) rozpatywanie sprawozdaniazpracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
5) podejmowanię uchwał dotyczących mienia komunalnego przekazanego sołectwu w granicach

wynikających z niniejszego Statutl oraz innych uchwał Rady Gminy;
6) wytazanie opinii we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach, w szczególności

dotyczących:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakręsie dotyczącym sołectwa;
b) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa;
c) utworzenia, likwidacji sołectwa orz zmiany jego terytorium;

7) wnioskowanie do organów Gminy we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach
pr zekr aczających zakre s kompetencj i s ołectwa;

8) podejmowanię i rozwij anie inicj atyw społecznycłl na rzecz Sołectrwa;

9) występowanie z inicjatywami m.in. w sprawach:
a) akcji i konkursów mających na cęlu poplawę stanu sanitarnego' porządku i estetyki terenu

Sołectwa.



b) przedsięwzięć mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i
rrio dzieiy, ich wychow ania i wypo czynku,

c) pomocy s4siedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych' w podeszłym wieku,
dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych, zdarzęn losowych lub znajdujących się w trudnej

sytuacji zyciowej.

1. W głosowaniu biorq
niniejszego Statutu.

$ 11

udział v,ryłącznie uprawnieni mieszkańcy Sołectwa zgodnie z $ 4 ust.Z

2. Głosowanie jawne przeprowadza Przęwodniczący Zebtania, korzystając w tazie potrzeby z
pomocy członków Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności Przewodniczący Zebrania |iczy
głosy oddane ,,Za,,, następnie ,,przeciw,, na końcu ,,wstrzymujące się'''

3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja |tcząca co najmniej trzy osoby' według zasad

okre ś lonych przez Przewodni czące go Zebr ania, z zastr zeŻeniem ust' 4.

4. Do głosowania tajnego dotyczącego wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stosuje się

przepisy Rozdziału III niniejszego Statutu.

s12
Sohys zobowtązany jest w terminie 14 dni od dnia przeprowadzęnia zebraniaptzekazać Wójtowi
protokół wraz z zał'ącznikami, w tym z podjętymi uchwałami t przyjętymi wnioskami.

s 13

1. Sohys jest organem wykonawczym w sołectwie.
2'Do obowiązków i kompetencji Sołtysana\eŻy w szczegó|ności:
I) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu

poprawę warunków zy cia społeczności sołeckiej ;

2) zwoływanie ZębraiWiejskich i przewodniczenię ich obradom;
3) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.
4) informowanie mieszkańców o uchwałachZębrania Wiejskiego poprzęZumieszczanie ich treŚci

na tablicy ogłoszeń w Sołectwie oraz koordynowanie ich rea|tzacjt;
5) zarządzanie składnikami mienia Gminy ptzekazanymi Sołectwu do korzystania w zakresie i na

zasadach okre ś lonych pr zez Gminę ;

6) opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa, na ich prośbę' w sprawie przyznania im
świadczeń Z pomocy społecznej, u|g z zakresu podatków' opłat i innych nalezności;

7) sporządzanie i ptzedkładanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania z realrtzacjt planu rzeczowo -
finansowego sołectwa;

8) składanie sprawozd an Zebraniu Wiej skiemu;
9) wykonywanie innych zadańna|eŻących do Sołtysa Zmocy ogólnie obowiązujących przepisów.

$14
1. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa poprzezwyraŻanie opinii.
2. Rada Sołecka liczy od 3 do 5 członków. o ilości członków decyduje Zębranie Wiejskie przed

przystąpieniem do ich wyboru.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w za|eŻnoŚci od potrzeb.
4. Na posiedzenia Rady Sołeckiej mogą być, zapraszane inne osoby, których udział Rada Sołecka

uzna za wskazany i konieczny.
5. Rada Sołecka działa kolegialnie, a swoje stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego

zv,rykłąwiększością głosów przy udzia|e co najmniej połowy jej składu.
5. Do zadan i kompetencji Rady Sołeckiej na|eżzy:

1) przygotowywanie propozycji dział'ania Sołectwa w zakresie gospodarowania mieniem
komunalnym oddanym do dyspozycji Sołectwa;

2) ptzygotowywanie Zebrąń Wiejskich i sporząózanie projektów uchwał;
3) zbieranie rvnioskóuz i innych vrryst4pień rnieszkąńęó\^/ .w sprawach Sołectrva;
4) inicj owan le dziaŁah sp ołecznie uŻyteczny ch na rzecz S ołectwa.



$ls
Dział.alność w organach Sołectwa na charakter społeczny.

Rozdział1II
Zasady i tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

$16
Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przysługuje osobom sta|e zamteszkującym
naobszarze Sołectwa, posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

$17
Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej moŻe zostac kaŻdy stały mieszkaniec Sołectwa, któremu

przysługuj e czyltne prawo wyborcze.

$ l8
1. Wybory są równe - wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu

wyborcy przysługuje jeden głos.

2. Wybory są bezpoŚrednie - wyborcy wybierają Sołtysa i Radę Sołecką spośród nieograniczonej

Iiczby kandydatów.
3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są tajne _ wyborcom zapewnia się mozliwośó korzystanta z

osłoniętego miejsca w celu oddania głosu na karcie do głosowania.

$1e
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na|eŻy przeprowadztc w terminie zapewntającym ciągłość

funkcjonowania Sołectwa jednak nie pozniej ntŻ w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji
Rady Gminy.

2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wojt nie pózniej nii 30 dni przed

planowanym terminem ich przeprowadzenia ustalajqc termin przeprowadzenta wyborów oraz

wzory: kart do głosowania, protokołów z głosowania i ustalenia wyników wyborów oraz

innych druków i formularzy niezbędnychprzy procedurze wyborczej'
3' Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrani'a Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady

Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa nie później niz na 7 dni przed

$20
W Znaczoną datą zebr ania.

1. "Dla sprawnego plzeprowadzęnia wyborów Wójt ustanawia Pełnomocnika ds. wyborów
sołeckich, dalej zwanego Pełnomocnikiem, spośrod pracowników Urzędu Gminy.

2 . D o zadan P ełno mo cn ika na|eiy w szcze go|no ś c i :

1 ) k o ordyno wani e ot ganizacy jne pt zy goto wani a wyb o ró w ;

2) przygotowanie i podanie do publicznej wiadomoŚci zawiadomień o terminię wyborów;

3) przygotowanie kart do głosowania, formularzy protokołów z głosowania i ustalenia wyników
wyborów otaz it,nych druków niezbędnych ptzy procedurze wyborczej i ich dostarczanię na

wyborcze Zebr ante Wiej skie ;

4) nadzor nadprzygotowaniem spisów wyborców;
5) podanie publicznej wiadomości wyników wyborów sołtysów i rad sołeckich;
6) przekazanie wyników wyborów Wójtowi i Radzie Gminy;
7) wyjaśnianie przepisów niniejszego rozdziału w zakresie dotyczącym wyborów sołtysów i rad

sołeckich;
8) przyj mowanie protestów wyborczych;
9) wykonywanie innych czynności określonych w statucie lub zlęconychprzez Wójta.



s21
1. Dla dokonania waznego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, wymagane jest obecnośc na Zebrantu

Wiejskim co najmniej 10% osób posiadających prawo wybierania Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej.

2. o iIę na zebtaniu wiejskim zwołanym dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nie

uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w drugim terminie mogą być
przeprowadzonę bez względu na |iczbę obecnych na zabraniu uprawnionych mieszkańców
Sotectwa.

3. Na Zębranlu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory sporządza się listę obecności
uprawnionych uczestników zebrania.

s2f
1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 członków wybranych spoŚród

obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania Sołtysa i członków Rady
Sołeckiej.

2, Człottkiem komisji nie moze być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Członkiem komisji nie moze być małzonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w
tej samej linii lub stopniu kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, jak równiez osoba

p ozo sta1 ąc a z kandy datem w sto sunku przy sp o s o b i e ni a.

4' irzed, rozpoczęciem czynności związanych z wyborami członkowie komisji wybierają spośród

siebie przewodnic zące go .

5. Do zadańkomisji na|eiy:
1 ) przyj ęcie zgłoszen kandydatów;
f) przygotowanie kart do głosowania:
3 ) przeprow adzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) sp orzqdzenie protok ołu z pr zeprowadzonych wyb oró w.

$23
1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się ustnie podczas Zebranta

Wiejskiego zwołanego dla przeprowadzeniawyborów w nieograniczonej liczbie. Po zgłoszeniu
kandydatów, odrębnie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, przewodniczący zebrania podaje pod

głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów.
2. Zgłosió kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej moŻe kaidy mieszkaniec Sołectwa

uprawniony do głosowania.
3. Kandydat powinien ustnie wrazic zgodę na kandydowanie.
4, W pierwszej kolejności należy przeprowadzic zgŁoszenie kandydatów i głosowanie dla

dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejnoŚci przeprowadza się wybory członków Rady

Sołeckiej.
sf4

1. Na kartach do głosowania na Sołtysa t na czł'ortków Rady Sołeckiej umieszcza się nazwiska

kandydatów w kolejności alfabetycznej .

Z,Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Wójta Gminy Fałków.

s2s
l.Wyborca otrzymuje karty do głosowania na Zębraniu Wiejskim wyłącznie po okazaniu

dokumentu stwierdzającego tożsamośc i zł.oŻeniu własnoręcznego podpisu na spisie wyborców
w miejscu przez|1aczonyrn na pokwitowanię odbioru kańy.

2. Po otrzymaniu karty do głosowania wyboroa udaje się do rniejsca zape-wniającego tajnośó
głosowania.

3. Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak ,,X,, w kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.

4' Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca Stawia Znak ,.X,,w kratce z lewej strony

obok nazwisk tych kandydatów' na których oddaje głos' w ilości nieprzekraczĄącej liczebnego



składu Rady Sołeckiej. o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej informuje
przewodniczący komisj i.

5. Karty do głosowania wyborcawrzuca do urny.

$26'
Po zakonczeniu głosowania komisja ustala wyniki głosowania w Sołectwie:
1) Komisja ustala na podstawie spisu wyborców |lczbę wyborców, którym wydano karty do

głosowania;
f)Przewodniczący w obecności komisji otwiera umę wyborczą,po czym komisja |tczy znajdujące

się w niej karty do głosowania ustalaj4c w ten sposób |iczbę oddanych głosów;
3) Gdy liczba oddanych głosów różni się od liczby osób, którym wydano karty

komi sj a podaj e w protoko l e przy puszcza|ną przy czynę tej niezgo dno ś ci ;

4) Komisja ustala liczbę głosów niewaznych otaz ważnych oddanych na
kandydatów.

do głosowania,

poszczególnych

s27
I. Zaniewtzneuwaza się głosy:

1) jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak,,x,'\try' kratce przy więcej niz
jednym nazwisku kandydata;

2) jeŻeIi na karcie głosowania na członkow Rady Sołeckiej umieszczono znak,,X''.W kratce

przy więks zej liczbie kandydatów , nii liczba mandatów do obsadzenia w Radzie Sołeckiej ;
3) jeie\i na karcie do głosowania wyborca nie umieścił znaku ,,X,, przy nazwisku iadnego

kandydata;
4) jeŻe|i karta do głosowania nie jest opattzona pieczęctą Wójta lub jest tnrta niz urzędowo

ustalona.
f , W przypadkach wątpliwych na|eiy przyjmować, Że znakiem ,,X'' postawionym w kratce są co

najmniej dwie linie, ktÓre przecinają się w obrębie kratki. Ustalenie czy postawiony znak jest

znakiem ,,X,, orazczy jestonpostawionywkratce, czypozanią,naleŻy dokomisji.
3. Wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia, w tym równiez Znak ,,X,, postawiony przez wyborcę

pozaptzęZnaczon4na to kratką, traktuje się jako dopiski, które nie wpływają na wazność głosu.

4.Karty całkowicie przedarte nie są uwzględnianę pIZy ustalaniu wyników głosowania.

s28
1. Komisja ze swych czynności sporz4dza w dwóch egzemp|arzach protokół głosowania i

ustalenia wyników wyborów.
2. W protokole należy wymienić:

1) iloŚć wyborców uprawnionych do głosowania,
2) ilośó wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3) ilość głosów niewaznych'
4) ilośó głosów waŻnych,
5) ilość głosów waŻnię oddanych naposzczęgólnych kandydatow.
6) nazwiska i imiona osób wybranych na sołtysa i członków Rady Sołeckiej'

3. W protokole podaje się takze czas rozpoczęcia t zakonczenia głosowania oraz opisuje inne

istotne okolicznoś ci zwi4zane z ptzebiegiem głosowania i ustaleniem wynikow głosowania.
6' Protokół podpisują: przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebranta t

podają go do publicznej wiadomości poprzez odczytanie na zębraniu i wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Sotectwa.

7. Protokół zprzepIowadzonych wyborów stanowi załącznlk do protokołuZebrania Wiejskiego.
8. Spakowane i zapieczętowane pakiety z kartami do głosowania wykorzystanymi i

niewykorzystanymi oraz inne dokumenty ze swych czynności komisja przekaz,Ąe w depozyt
osobie upo.ważnioncj przez Wójta. Dokurnenty w;rborczc przcotrolwuje się .rv arctriwrrrn tJrzędtr
Gminy.



$2e
1. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największąliczbę waŻnte oddanych

głosów.
2. Członkami Rady Sołeckiej zostĄą wybrani kandydaci, ktorzy ottzymalt kolejno największą

Liczb ę w aŻnię o ddanych gło s ów.
4.W razie, gdy kandydaci ottzymają tę samą |iczbę głosów - o wyborze decyduje losowanię.
5. Losowanie przeprowadza komisja w taki sposób, Żę do jednakowych, nieprzezroczystych

koperl wkłada się kartki z wypisanym| nazwiskami i imionami tych kandydatów i po

wymieszaniu kopert losuje się jedną z nich. Nazwisko i imię wylosowanego kandydata
odczytuje się i okazuje obecnym, a wylosowaną kartkę załącza się do protokołu. Na ż4danie
obecnych przy losowaniu należy okazać zawartośc niewylosowanych kopert.

6. Protokół z losowania stanowi załączntk do protokołu z głosowania i ustalenia wyników
wyborów.

$30
1. JeŻę|t w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został. zgł,oszony tylko jeden kandydat,

przeprowadza się głosowanie stawiając Znak ,,X,, obok nazwiska kandydata' odpowiednio w
kratce z napisem ,,TAK,' lub w kratce z napisem ,,NIE'', a za wybranego na Sołtysa uznaje się

kandydata, który uzyskał 50 % plus 1 waŻnie oddanych głosów na,,TAK,'.
f ' Gdy nię dokonano wyboru Sołtysa, w terminie 30 dni zarządza się ponowne wybory.
3,Ieie|iw wyborach na członków Rady Sołeckiej zgł'oszona jest liczba kandydatów równa liczbie

mandatów do obsadzenia w Radzie Sołeckiej przeprowadza się głosowanie stawiając znak ,,X,,

obok nazwisk kandydatów, odpowiednio w kratce z napisem ,,TAK'' lub w kratce z napisem

,,NIE,', a za wybranych uznaj e się kandyd atow ktorzy otrzyma|i 50 % plus 1 waznte oddanych
głosów na,,TAK''.

4. Gdy w Radzie Sołeckiej pozostanie nieobsadzony przynĄmniej jeden mandat' w terminie 30

dni zarządza się wybory uzupełniające.
5. Wybory ponowne i uzupełniające opisane w ust. 2 i 4 przeprowadza się na Zebrantu Wiejskim

zwołanym przez Wójta na podstawie $ 6 niniejszego Statutu. Zebrantu temu przewodniczy
Wójt lub upoważnioflaplzezniego osoba. Zebtantę Wiejskie wybiera komisję, której zadanięm
jest liczenie głosów i ustalenie wyniku głosowania.

$ 31

1' W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat moie wnieśó protest przeciwko
ważności wyborów.

2. .Frotest wnosi się na piśmie do Wójta, formułując konkretne zatzlty odnośnie naruszenia
przepisów doty czący ch wyborów.

$32
W razie stwierdzenia razących uchybień' które mogłyby mieó wpływ na wyniki wyborów Wójt

uniewaznia wybory w całości lub w części i zarządza ponowne w ciągu 14 dni liczonych od daty

uniewaznienia.

$33
1. Administracyjno - techniczną obsługę wyborów zapewnia wójt.
2. Koszty przeprowa dzenia wyborów pokrywane są z budŻetu Gminy.

$34
1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek:

1) śmierci;
2) złoieniapisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
3) utraty z firocy prawornocnego rvyroku sądorvego prarłr publiczrrrycn' lub wyborczych:;
4) częśc:iorwego lub całkorłzitego ograniczenia zdolności do czynności pranvnyctr;

5) utraty pTawa wyborozego w Sołęctwię lub braku tego prawa w dniu wyborów.



f.

a
J.

1

2.
3.

4,

W przypadkach określonych w ust. I pkt2 - 5 wygaŚnięcie mandatu stwierdzaRada Gminy.

Wygaśnięcie mandatu następuje z chwilą podjęcia uchwały.
W przypadku niepodj ęcia przez Radę Gminy uchwały w terminie jednego miesiąca od dnia

zaistnieniaprzesłanek, o których mowa w ust. L pkt2 - 5 mandat wygasa zmocy prawaz
upływem tego terminu.

$35
Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy.
Nie mozna łączyÓ funkcji Sołtysa i członka Rady Sołeckiej.
Po zakończeniu kadencji, Sołtys i Rada Sołecka swoje obowiązki pełnią czasu nowych
wyborów.

Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani przed upływem kadencji
v,rył'ącznie prZęZ Zebr anie Wiej skie j eŻe|t:

1) nie wykonują obowiązków Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej dłuŻej ntŻ przez okres

kolejnych 5 miesięcy;
2) naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrarlia Wiejskiego.
Z.,ebranie wiój't.i", na którym ma się odbyó głosowanie nad odwołanięm Sołtysa lub członka

Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na pisemny wniosek co najmniej I0oń mieszkańców Sołectwa

uprawnionych do głosowania na zebraniu.
Wniosek' o którym mowa w ust' 4 musi za'wierac uzasadnienie.
Zebranie, na którym ma zostać podjęta uchwała o odwołaniu Sołtysa lub członka Rady

Sołeckiej jest ważne, jeśli uczestniczy w nim przynajmniej I0% uprawnionych do głosowania

mieszkańców Sołectwa'
Przepisów o drugim terminie zebranianie stosuje się.

Przedprzystąpieniem do głosowania na|eŻy umożliwió zainteresowanym złoŻęnte wyjaśnień.

Zebranie Wiejskie odwołuje Sohysa lub członka Rady Sołeckiej bezwzględną większością
głosów w głosowaniu tajnym.

10. Dla przeprowadzenia głosowania, o którym mowa w ust. 4 zebtarie wybiera komisję w
składzie przynajmniej 3 osób.

$36
1. W przypadku wygaŚnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa, Wójt zaruądza

przeprowadzenie wyborów przedterminowychnazasadach okręślonych niniejszym Statutem.

2. Ptzedterminowych wyborów Sołtysa nie przeprowadza się, jeśli do upływu kadencji pozostało

nie więcej niz 3 miesiące. W tym czasie obowiązki Sołtysa wykonuje osoba wyznaczonaprzez
Zebranie Wiejskie spośród członków Rady Sołeckiej.

3. Sołtys wybrany w wyborach przedterminowych sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w
trakcie której zostały wybrany.

4, W ruzie niemożnoś ci v,yznaczenia osoby wskazanej w ust. 2 lub odmowy podjęcta przez nią
obowiązków' plzepro wadza się wybory przedterminowe.

$37
1. W przypadku wygaŚnięcia mandatu lub odwołania członka Rady Sołeckiej w skład Rady

Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach do Rady Sołeckiej kolejno otrzymał największą
|iczbę głosów.

2. JeŻeLi nie ma takiego kandydata bądż' nte wyrazi on zgody na pełnienie funkcji członka Rady
Sołeckiej W ójt zarządza wybory uzupełniaj ące.

3. Wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej nie przeprowadza się jezeli w składzie Rady
pozostaje co najmniej połowa jej członków, a także jeśli do upływu kadencji pozostało nie
więcej niz 6 rniesięcy.

4.

5.

6.

-
8.

9.



1.

2.

Rozdział IV
Gospodarowanie majątkiem Sołectwa

$38
Na wniosek Zebrania Wiejskiego Rada Gminy.w porozumieniu z Wojtem moŻe przekazai
Sołectwu częŚć mienia komunalnego do korzystania.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zaulierać, określenie:
1) mienia, z którego Sołectwo zamierzakorzystaó;
2) celu słuzącego mieszkańcom;
3) zamierzonej działa|ności oraz formy organizacyjnej słuzącej rea|izacji zarietzonego celu.

Rada Gminy rozsttzyga wniosek Sołectwa, po przeprowadzęniu wszechstronnej analtzy

skutków przekazania mienia.

$3e
1. Sołectwo gospodaruj e ptzekazanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego

zarządu, a w szczególności :

I) załatvńabieŻące Sprawy związane z eksploatacją mienia;

f) utrzymuje mienie w stanie na|eŻytym poprzęz dokonywanie niezbędnych napraw'

konserwacji i remontów;
3 ) korzysta z mięnta zgodnie z jego przeznaczęniem.

2. Z przekazanychskładników mienia mieszkańcy Sołectwa korzystają zgodnie Zplzeznaczeniem,

ich właściwościami i zasadami prawidłowej gospodarki. Przekazania lub ptzejęcia mienia

dokonuje Wójt w formie protokołu zdawczo - odbiorczego' który powinien zawierać:

oznaczenie stron, oznaczenie przedmiotu przekazania, opis stanu technicznego i inne istotne

informacje,Przekazanie nieruchomości Sołectwu nie moze naruszai planów zagospodarowania

Gminy oraz innych przepisów prawa.

3. odpowiedzialność za zarząd powierzonym mieniem ponosi Sołtys lub osoba wybrana przez

Zębranię Wiejskie.

s40
Ewidencja przekazanego Sołectwu mienia prowadzona jest w Urzędzie Gminy.

$41
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budzetu Gminy.
2. Środki finansowe stanowiące dochód sołectwa wpływają na rzecz budzetu Gminy, a wydatki

Sołectwa realizowane sąz budzetu Gminy.
3, Zaprawidłową gospodarkę finansową Sołectwa odpowiedzialny jest Sołtys' który upowaŻntony

jest do uzyskiwania informacji w tych sprawach od służb finansowo - księgowych Urzędu

Gminy.

l. Środkami
być:

s4f
finansowymi przeznaczonymi do dyspozycji Sołectwa w roku budżetowym mog4

a
J.

1) Środki wydzielone
rozumieniu ustawy
30I poźn. zm);

2) dobrowolne wpłaty osób ftzycznych i prawnych dokon),.wane na rzęcz Sołectwa, pod

warunkiem wpłacenia środków do budżetu Gminy bezpoŚrednio przez darczyncę |ub przez
Sołtysa;

3) połowy kwot uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzącego z mienia
wiejskiego, przekazywarre przęz Gminę w następnym roku budżetowyrn po sprzedazy;

4) wpły*i netto z dorażnego wynajmowania pomieszczen, obiektów sportowych i
zamkniętych tęrenów rekreacyj nych.

zbudiętu Gminy, w tym Środki wyodrębnione jako fundusz sołecki w
z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz.



2.

2. Gospodarowanie środkami wydzielonymi jako fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia27
lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.lJ, z 2014 r', poz. 30| z póżn. zm.) odbywa się na

podstawie odrębnych przepisów.

$43'
l. Środki pozostające do dyspozycji Sołectwa z zastrzeŻentęm ust. 2 mogą słuzyc pokryciu

wył'ącznie następuj ących wydatków:
1) kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów świetlic, budynków wielofunkcyjnych, straznic

oSP, w tym drobnych remontów i modernizacjt;
2) kosztów organtzacji uroczystości organizowanych przez Sołectwo oraz podejmowanych

przez nie akcji i konkursów;
3) kosztów utrzymania porządku i czystości a takie zieleni na działkach mienia komunalnego i

w pasach drogowych dróg gminnych;
4) tworzenie i utrzymanie (w tym konserwację) urządzen placów zabaw oraz

ur ządzen rekre ac yj nych ;

podobnych

5) tworzen ia i utrzy mania boisk sportowych;
6) remonty bieŻące i modernizacje dróg gminnych, chodników' rowów i urządzen

odwadniaj ą cy ch or az przystanków autobusowych w granicach S ołectwa;

1) kosztów budowy, modernizacji i utrzymania oświetlenia ulicznego, osiedlowego i
parkowego.

Prieznaczenie środków na cele inne niż wymienione w ust. I oraz na rzecz podmiotów innych

niż jednostki organizacyjne Gminy wymaga zgody Rady Gminy.

$44
Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest na podstawie planu tzeczowo _ finansowego,

zzastrzeŻeniem ust. 4.

Srodki finansowe Sołectwa mogą być przeznaczone tylko na cele określone w planie lzeczowo-
finansowym, z zastrzeŻeniem ust. 4.

P |an ruęczowo -fi nans owy S ołectw a zaw |er a.,

1) dochody sołectwa mieszczące się w budżecie Gminy uzyskiwanę zę żrodęł. określonych w $

4f;
2) wydatki Sołectwa mieszczące się w budzecie Gminy, aplzęznaczone na potrzeby Sołectwa;

P|an rzęczowo - finansowy sołectwa jest ustalony na rok budżetowy w drodze uchwały
Zebrania Wiejskiego w terminię do dnia 30 września roku poprzedniego. w razie nieustalenia
planu rzeczowo _ finansowego wę wskazanym terminie, przęznaczenia środków pozostających

.do dyspozycji sołectwa na rok budżetowy, którego miał dotyczyc plan' dokonują organy

Gminy w budzecie Gminy mając na uwadzę wsparcie inwestycji realizowanych na terenie

Sołectwa.
Zmiany planu rzeczowo - finansowego dokonywane są wyłącznie w drodze uchwał Zebranta

Wiejskiego.
Zebranię- Wiejskie moŻe pozostawić rezerwę nieprzekraczającą 10% środków finansowych

Sołectwa' o której ptzeznaczeniu mogą zadecydować ł.ącznie Sołtys i Rada Sołecka.

W przypadku braku zgody decyzję podejmuje Zebranie Wiejskie.

$4s
1. Plan Tzeczowo - finansowy sołectwa realizowany jest przez Urząd Gminy lub inne gminne

jednostki organizacyjne wedlę procedur obowiązuj4cych przy wydatkowaniu środków
publicznych. Sołtys jest uprawniony do kontroli prawidłowoŚci realizacji planu Tzeczowo -
finansowego Sołectwa.

2' Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej zobowiązarty jest przygotowaó i przedstawió na Zebraniu
Wiejskim sprawozdanie z gospodarki frnansowej Sotectwa'

3. Sołtys składa na pierwszym Zebraniu Wiejskim w roku następującym po roku
sprawozdawczym sprawozdanie roczne z wykonania planu rzeczowo - finansowego. Zebtanie

1.

f.

).

4.

5.

6.



1.

2.

1.

Wiejskie moŻe zobowiązaó Sołtysa do składania sprawozdań cząstkowych kwartalnych lub
p ołr o czny ch, ustal aj ąc j e dno cze śnie terminy i ch składania.

Rozdział V
Nadzór nad działalnÓścią Sołectwa

$46
Dział,alność Sołectwa podlega nadzorowi pod względem jej zgodności z pra.wem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
Nadzór sprawuje:
1) w stosunku do decyzji podejmowanych przęZ Sołtysa - Wójt,
2) w stosunku do uchwał podejmowanych przezZebrante Wiejskie - Wójt i Rada Gminy

$47
Wójt kontroluje ważnośó uchwał Zebrania Wiejskiego uwzględniając następujące kryteria:

1 ) prawidłowośÓ zwoł anta zebranta1'

2) prawomocność zebranta1'

3) prawidłowość trybu podejmowania uchwał;
4) zgodność podejmowanych uchwał z obowtęującym prawem;

5) celowośó i gospodarność.
W przypadku stwierdzęnia naruszenia powyŻszych zasad Wójt zawiadamia Radę Gminy oraz

Sołtysa.
3. W prz1padku, gdyby podjęta uchwała grozlł'a stratami dla Sołectwa lub Gminy, Wójt moŻę

wstrzymać jej wykonanie do chwili podjęcia decyzji przez Radę Gminy, nie dłuiej jednak niz
na okres jednego miesiąca'

4. Uchylenia uchwały ZębraniaWiejskiego w całości lub w części dokonuje Rada Gminy.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

$48
1. Sołectwo ma prawo uŻywac pieczątki o następującym brzmieniu: Sołectwo .. .. Gmina

Fałków Sołtys'
f .Pieczątką określoną w ust. 1 ma prawo posługiwać się Sołtys.

przewidzianym dla j e go uchwalenia,

2.

$4e
Wszelkie zmiany Statutu mogą byó wprow adzonew trybie
po zasięgnięciu opinii mieszkańców Sołectwa.


