
 

 

UCHWAŁA Nr II/12/2014 

RADY GMINY ŚWIECIE nad OSĄ 

z dnia 5 grudnia 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świecie nad Osą 

Na podstawie 35 ust 1. oraz 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 

z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.
1)

) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. W uchwale Rady Gminy Świecie nad Osą w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świecie 

nad Osą (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 3 poz. 46) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 pkt 3 nadaje się nowe brzmienie: „Statut Sołectwa Karolewo – załącznik nr 3”; 

2) po pkt 3 tworzy się pkt. 3a o brzmieniu „Statut Sołectwa Szarnoś – załącznik nr 3a”. 

2. Dotychczasowa  treść załącznika nr 3 traci swoją ważność, a nowa treść załącznika nr 3 zawarta jest 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Po załączniku nr 3 tworzy się załącznik nr 3a, o brzmieniu zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej 

Uchwały. 

4.1) użyte w załącznikach do  uchwały, o której mowa w § 1 określenie: „ustawa Ordynacja wyborcza do 

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw”, zastępuje się brzmieniem: „ustawa – Kodeks wyborczy”; 

2) użyte w załącznikach uchwały, o której mowa w § 1 określenie: „środki wydzielone pochodzące z odpisu 

podatku rolnego pobranego w sołectwie”, zastępuje się brzmieniem: „zgodnie z zasadami określonymi 

w ustawie o funduszu sołeckim”. 

5. Zapis ust.4 nie odnosi się do zmian, o których mowa w ust. 2 i ust. 3. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1-go stycznia 2015r. 

  

 Przewodniczący 

Rady Gminy 

Kazimierz Malicki 

 

 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2014 r. poz. 1072, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1318, Dz.U. z 2013 r. poz. 645 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2014 r.

Poz. 3712



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/2014 

Rady Gminy Świecie nad Osą 

z dnia 5 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Świecie nad Osą 

 

Załącznik nr 3 

 

Statut Sołectwa Karolewo 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.1 Sołectwo Karolewo jest jednostką pomocniczą Gminy Świecie nad Osą.  

 

§ 2. Statut Sołectwa określa organizację i zakres działania Sołectwa Karolewo, w tym: 

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej; 

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej; 

3) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę i sposób ich kontroli; 

4) zakres i formy kontroli nad działalnością organów jednostki pomocniczej. 

 

§ 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową; 

2) Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1 niniejszego Statutu; 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Karolewo; 

4) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa; 

5) Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa; 

6) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspomagający działalność Sołtysa. 

 

Rozdział 2. 

Sołectwo i terytorialny zakres jego działania 

 

§ 4. Teren działania sołectwa obejmuje wieś  Karolewo. 

 

§ 5. Mieszkańcy Sołectwa Karolewo wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę 

samorządową  Gminy Świecie nad Osą. 

 

§ 6. Sołectwo Karolewo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Świecie nad Osą; 

3) niniejszego statutu. 

 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania 

 

§ 7.1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie; 

2) Sołtys. 

2. Kadencja organów Sołectwa, Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz innych organów powołanych przez Zebranie 

Wiejskie trwa 4 lata. 

3. Organy, o których mowa w ust. 2 działają do czasu wyboru nowych organów. 

 

§ 8.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa i stanowi organ opiniodawczo-doradczy. 

 

§ 9.1. Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 
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1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku 

oraz innych związanych z miejscem zamieszkania; 

2) organizowanie prac na rzecz miejsca zamieszkania; 

3) organizacja pomocy sąsiedzkiej; 

4) inspirowanie działań prorozwojowych sołectwa; 

5) dbałość o czystość i porządek na terenie sołectwa; 

6) utrzymanie i gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym. 

2. Samorządowi mieszkańców Sołectwa powierza się zarządzanie i korzystanie ze składników mienia 

komunalnego  przekazanych do dyspozycji przez Radę Gminy odrębną uchwałą. 

 

§ 10. Zadania określone w § 9 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał dotyczących sołectwa w ramach przyznanych kompetencji; 

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców sołectwa; 

3) współuczestnictwo w organizacji i przeprowadzaniu konsultacji społecznych w sprawach o podstawowym 

znaczeniu dla mieszkańców sołectwa; 

4) występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza możliwości 

mieszkańców sołectwa; 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa; 

6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji pomiędzy zebraniami wiejskimi. 

 

§ 11. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należą w szczególności decyzje w sprawach: 

1) wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie; 

2) sposobu wydatkowania środków finansowych pozostających w dyspozycji sołectwa; 

3) podejmowania wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami; 

4) określania celów i warunków współpracy ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi 

także jednostkami organizacyjnymi Gminy Świecie nad Osą; 

5) przedstawiania Wójtowi Gminy uchwalonych wniosków celem ich rozpatrzenia przy konstruowaniu 

projektu budżetu. 

 

Rozdział 4. 

Sołtys i Rada Sołecka 

 

§ 12.1. Dla rozwoju aktywności społecznej i gospodarczej oraz zapewnienia stałej łączności pomiędzy 

Sołectwem, a Radą i Wójtem Gminy Świecie nad Osą mieszkańcy Sołectwa wybierają Sołtysa i Radę Sołecką. 

2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

4. Za czynności związane z uczestnictwem w sesjach, posiedzeniach organizowanych przez Wójta Gminy 

Świecie nad Osą oraz wykonywaniem obowiązków sołtysa, Sołtysowi przysługuje dieta ustalona przez Radę 

Gminy. 

 

§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz; 

2) zwoływanie zebrań wiejskich, a w tym celu: 

a) rozwieszanie ogłoszeń o zebraniu w takim miejscu i terminie, aby zapewnić jak najszerszy udział 

mieszkańców, 

b) korzystanie z innych sposobów zawiadomienia mieszkańców, np. przekazywanie ogłoszenia o zebraniu 

z jednego zabudowania do drugiego (kurenda); 

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej; 

4) działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego, Rady i Wójta Gminy; 

5) pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa służącej poprawie gospodarki i warunków życia 

w sołectwie; 

6) udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta Gminy Świecie nad Osą; 

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

8) na żądanie zainteresowanych mieszkańców opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy społecznej oraz 

wniosków o ulgi i umorzenia podatkowe; 

9) rozpowszechnianie treści uchwał podjętych przez zebranie wiejskie i Radę Gminy a także wszelkich 

informacji o istotnym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa. 
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2. Corocznie Sołtys przygotowuje i przedkłada sprawozdanie ze swej działalności zebraniu wiejskiemu. 

3. Roczne sprawozdanie finansowo-rzeczowe podlega skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie po uprzednim 

przedstawieniu opinii komisji rewizyjnej. 

 

§ 14. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy. 

 

§ 15.1. Wykonując swoje obowiązki Sołtys współpracuje z Radą Sołecką. 

2. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką w liczbie od 3-5 osób. O liczebności Rady Sołeckiej decyduje 

zebranie wiejskie. 

3. Zadaniem Rady Sołeckiej jest wspomaganie działalności sołtysa i w tym zakresie ma ona charakter 

opiniodawczo-doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. 

5. Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności: 

1) opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał będących przedmiotem obrad zebrania 

wiejskiego; 

2) opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów planów prac samorządu mieszkańców; 

3) przedstawianie inicjatyw mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu; 

4) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego; 

5) opracowywanie informacji o swojej działalności; 

6) współpraca z innymi podmiotami w celu wspólnej realizacji zadań. 

 

§ 16.1. Dokumentację dotyczącą działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz protokoły ze wszystkich zebrań 

prowadzi Sołtys lub osoba przez niego wskazana. 

2. Osoba wymieniona w ust. 1 odpowiada za dostarczenie protokołów z zebrań wiejskich i posiedzeń rady 

Sołeckiej do Urzędu Gminy w terminie 14 dni od daty zebrania. 

 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał 

 

§ 17.1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z inicjatywy własnej; 

2) na wniosek Rady Sołeckiej; 

3) na wniosek co najmniej 20% liczby mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania; 

4) na wniosek Wójta Gminy; 

5) na wniosek Rady Gminy. 

2. W przypadku braku inicjatywy Sołtysa w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego zwołania dokonuje 

Wójt  Gminy. 

 

§ 18.1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

2. O terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego, Sołtys powiadamia mieszkańców w sposób określony w § 13 

ust. 1 pkt. 2 na 7 dni przed terminem jego odbycia. 

 

§ 19.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego są prawomocne jeżeli mieszkańcy Sołectwa zostali o nim 

powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 20% mieszkańców 

uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w wyznaczonym  terminie nie uczestniczy w zebraniu co najmniej 20% mieszkańców 

uprawnionych do głosowania zwołujący Zebranie Wiejskie może zarządzić odbycie następnego zebrania po 

upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu. Po spełnieniu powyższych warunków 

uchwały Zebrania Wiejskiego stają się prawomocne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących. 

3. Sołtys otwiera i przewodniczy obradom Zebrania Wiejskiego, a w przypadku jego nieobecności bądź 

konieczności zastępstwa w obradach Członek Rady Sołeckiej wskazany przez Sołtysa lub osoba wybrana 

spośród obecnych przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym. 

4. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego 

zebranie. 

 

§ 20.1. Zebrania wiejskie są protokołowane przez protokolanta. 

2. Protokół zebrania wiejskiego powinien zawierać: 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 3712



1) miejscowość i datę zebrania; 

2) stwierdzenie ważności zebrania; 

3) porządek zebrania; 

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji; 

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta; 

6) do protokołu dołącza się listę obecności własnoręcznie podpisaną przez uczestników zebrania. 

 

§ 21.1. Uchwały i wnioski zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów. 

2. Głosowanie jest jawne. 

 

Rozdział 6. 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

 

§ 22.1. Zebranie wiejskie, na którym dokonuje się wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 

Świecie nad Osą. 

2. Termin wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej na nową kadencję określa się nie później niż w okresie miesięcy 

od dnia wyborów do Rady Gminy. 

3. Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego o charakterze wyborczym podaje się do wiadomości 

mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą. 

 

§ 23.1. Warunkiem dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej jest obecność co najmniej 20% 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wiejskim nie ma wymaganej frekwencji, wybór 

przeprowadza się w drugim terminie, tj. po upływie 15 minut bez względu na liczbę obecnych mieszkańców 

sołectwa uprawnionych do głosowania. 

3. Liczbę mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy Świecie nad Osą na 

podstawie stałego rejestru wyborców. 

4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania są zobowiązani do podpisania listy obecności. 

 

§ 24.1. Wybory przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat na Sołtysa bądź 

członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

2) przeprowadzenie głosowania; 

3) ustalenie i podanie do wiadomości zebraniu wiejskiemu wyników wyborów; 

4) sporządzenie protokołu z wyborów, który podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący 

zebrania. 

 

§ 25.1. Kandydować w wyborach na Sołtysa może osoba będąca stałym mieszkańcem sołectwa oraz 

posiadająca czynne i bierne prawo wyborcze w myśl ustawy – Kodeks Wyborczy. 

2. Do Rady Sołeckiej może kandydować osoba uprawniona do głosowania będąca stałym mieszkańcem 

Sołectwa. 

 

§ 26.1. Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się 

wybory Rady Sołeckiej. 

 

§ 27. Wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym na oddzielnych 

kartach do głosowania. 

 

§ 28.1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 

pieczęcią Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą. 

2. Kandydaci są wpisywani na kartę do głosowania w kolejności zgłoszeń. 

3. Za nieważne uznaje się głosy oddane na kartach całkowicie przedartych oraz innych niż ustalone 

w ust. 1. 
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§ 29.1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów. 

2. Rada Sołecka konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu nie później niż w ciągu 14 dni od daty wyboru. 

 

§ 30.1. Sołtys i Członkowie Rady Sołeckiej mogą być odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem 

kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia niniejszego statutu oraz uchwały 

zebrań wiejskich lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie odwołania osób wymienionych w ust. 1 winna zostać 

poprzedzona wysłuchaniem zainteresowanych. 

 

§ 31.1. Odwołanie Sołtysa lub Członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek 20% stałych 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Wniosek o odwołanie osób, o których mowa w ust. 1 winien zawierać listę wnioskodawców 

występujących o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wnioskodawców oraz zawierać 

uzasadnienie. 

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się Wójtowi Gminy Świecie nad Osą, który o fakcie złożenia 

wniosku powiadamia Radę Gminy na najbliższej sesji. 

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym Statucie 

przewidzianych dla wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio. 

5. Wniosek o odwołanie Członka Rady Sołeckiej składa się Sołtysowi, który wyznacza termin zebrania 

wiejskiego ,na którym wniosek ma zostać rozpatrzony oraz powiadamia Wójta Gminy Świecie nad Osą o tym 

fakcie. 

6. Procedurę odwołania Członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego Statutu 

przewidzianymi dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio. 

7. W przypadku odwołania Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej na 3 miesiące przed upływem kadencji 

nowych wyborów nie przeprowadza się. 

 

§ 32.1. W ciągu 7 dni od daty wyborów może zostać wzniesione odwołanie przeciwko ważności wyborów 

Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może wnieść wyborca, którego nazwisko umieszczone było na liście 

osób uprawnionych do głosowania. 

3. Odwołanie wnosi się na piśmie do Wójta Gminy Świecie nad Osą. 

4. Wnoszący odwołanie powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na 

których opiera swoje zarzuty. 

5. Wójt Gminy Świecie nad Osą rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia. 

6. O zakończonym postępowaniu odwoławczym i jego wyniku Wójt Gminy Świecie nad Osą informuje 

zainteresowanych oraz Radę Gminy. 

 

§ 33. W przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów ponownych Wójt Gminy Świecie nad Osą 

zwołuje zebranie wiejskie w trybie przewidzianym dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 

 

Rozdział 7 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 34.1. Zebranie wiejskie wybiera Komisję Rewizyjną w składzie 3 osobowym spośród uczestników 

zebrania upoważnionych do głosowania. 

2. Członek Rady Sołeckiej nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej. 

3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybrany spośród Członków Komisji na pierwszym 

posiedzeniu. 

4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego, decyzji Rady 

Sołeckiej oraz składanie sprawozdań w tym zakresie na Zebraniu Wiejskim. 

 

Rozdział 8. 

Gospodarka finansowa sołectwa 

 

§ 35.1. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego 

ustalonego przez zebranie wiejskie. 

2. Sołectwo dysponuje następującymi środkami finansowymi: 
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1) środkami wydzielonymi w budżecie Gminy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o funduszu 

sołeckim; 

2) opłatami z tytułu prowadzenia działalności i zarządzania powierzonym mieniem komunalnym; 

3) dobrowolnymi wpłatami osób fizycznych i prawnych. 

3. Z posiadanych środków finansowych sołectwo pokrywa koszty związane z: 

1) dofinansowaniem działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej; 

2) pomocą mieszkańcom Sołectwa w uzasadnionych wypadkach zdarzeń losowych bądź następstw klęsk 

żywiołowych; 

3) realizacją innych celów ważnych dla sołectwa wymienionych w uchwale Zebrania Wiejskiego. 

 

Rozdział 9. 

Nadzór nad działalnością sołectwa 

 

§ 36. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 

celowości, rzetelności i gospodarności. 

 

§ 37. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy Świecie nad Osą, komisja Rewizyjna 

Rady Gminy, Wójt Gminy Świecie nad Osą, w sprawach finansowych - Skarbnik Gminy Świecie nad Osą. 

 

§ 38.1. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących 

funkcjonowania sołectwa. 

2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 organy nadzoru mogą delegować swych 

przedstawicieli. 

 

Rozdział 10. 

 

§ 39. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy Świecie nad Osą w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2014 

Rady Gminy Świecie nad Osą 

z dnia 5 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Świecie nad Osą 

Statut Sołectwa Szarnoś 

 

Załącznik nr 3a 

 

Statut Sołectwa Szarnoś 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.1 Sołectwo Szarnoś jest jednostką pomocniczą Gminy Świecie nad Osą. 

 

§ 2. Statut Sołectwa określa organizację i zakres działania Sołectwa Szarnoś, w tym: 

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej; 

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej; 

3) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę i sposób ich kontroli; 

4) zakres i formy kontroli nad działalnością organów jednostki pomocniczej. 

 

§ 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową; 

2) Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1 niniejszego Statutu; 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Szarnoś; 

4) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa; 

5) Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa; 

6) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspomagający działalność Sołtysa. 

 

Rozdział 2. 

Sołectwo i terytorialny zakres jego działania 

 

§ 4. Teren działania sołectwa obejmuje wieś  Szarnoś. 

 

§ 5. Mieszkańcy Sołectwa Szarnoś wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę 

samorządową  Gminy Świecie nad Osą. 

 

§ 6. Sołectwo Szarnoś działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Świecie nad Osą; 

3) niniejszego statutu. 

 

Rozdział 3. 

Organizacja i zakres działania 

 

§ 7.1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie; 

2) Sołtys. 

2. Kadencja organów Sołectwa, Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz innych organów powołanych przez Zebranie 

Wiejskie trwa 4 lata. 

3. Organy, o których mowa w ust. 2 działają do czasu wyboru nowych organów. 

 

§ 8.1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 

3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa i stanowi organ opiniodawczo-doradczy. 
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§ 9.1. Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy: 

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku 

oraz innych związanych z miejscem zamieszkania; 

2) organizowanie prac na rzecz miejsca zamieszkania; 

3) organizacja pomocy sąsiedzkiej; 

4) inspirowanie działań prorozwojowych sołectwa; 

5) dbałość o czystość i porządek na terenie sołectwa; 

6) utrzymanie i gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym. 

2. Samorządowi mieszkańców Sołectwa powierza się zarządzanie i korzystanie ze składników mienia 

komunalnego przekazanych do dyspozycji przez Radę Gminy odrębną uchwałą. 

 

§ 10. Zadania określone w § 9 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał dotyczących sołectwa w ramach przyznanych kompetencji; 

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców sołectwa; 

3) współuczestnictwo w organizacji i przeprowadzaniu konsultacji społecznych w sprawach o podstawowym 

znaczeniu dla mieszkańców sołectwa; 

4) występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza możliwości 

mieszkańców sołectwa; 

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa; 

6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji pomiędzy zebraniami wiejskimi. 

 

§ 11. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należą w szczególności decyzje w sprawach: 

1) wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie; 

2) sposobu wydatkowania środków finansowych pozostających w dyspozycji sołectwa; 

3) podejmowania wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami; 

4) określania celów i warunków współpracy ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami 

społecznymi także jednostkami organizacyjnymi Gminy Świecie nad Osą; 

5) przedstawiania Wójtowi Gminy uchwalonych wniosków celem ich rozpatrzenia przy konstruowaniu 

projektu budżetu. 

 

Rozdział 4. 

Sołtys i Rada Sołecka 

 

§ 12.1. Dla rozwoju aktywności społecznej i gospodarczej oraz zapewnienia stałej łączności pomiędzy 

Sołectwem, a Radą i Wójtem Gminy Świecie nad Osą mieszkańcy Sołectwa wybierają Sołtysa i Radę Sołecką. 

2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

4. Za czynności związane z uczestnictwem w sesjach, posiedzeniach organizowanych przez Wójta Gminy 

Świecie nad Osą oraz wykonywaniem obowiązków sołtysa, Sołtysowi przysługuje dieta ustalona przez Radę 

Gminy. 

 

§ 13.1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz; 

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich, a w tym celu: 

a) rozwieszanie ogłoszeń o zebraniu w takim miejscu i terminie, aby zapewnić jak najszerszy udział 

mieszkańców, 

b) korzystanie z innych sposobów zawiadomienia mieszkańców,  np.  przekazywanie ogłoszenia o zebraniu 

z jednego zabudowania do drugiego (kurenda); 

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej; 

4) działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego, Rady i Wójta Gminy; 

5) pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa służącej poprawie gospodarki i warunków życia 

w sołectwie; 

6) udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta Gminy Świecie nad Osą; 

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

8) na żądanie zainteresowanych mieszkańców opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy społecznej oraz 

wniosków o ulgi i umorzenia podatkowe; 
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9) rozpowszechnianie treści uchwał podjętych przez zebranie wiejskie i Radę Gminy a także wszelkich 

informacji o istotnym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa. 

2. Corocznie sołtys przygotowuje i przedkłada sprawozdanie ze swej działalności zebraniu wiejskiemu. 

3. Roczne sprawozdanie finansowo-rzeczowe podlega skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie po uprzednim 

przedstawieniu opinii komisji rewizyjnej. 

 

§ 14. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy. 

 

§ 15.1. Wykonując swoje obowiązki Sołtys współpracuje z Radą Sołecką. 

2. Zebranie wiejskie wybiera Radę Sołecką w liczbie od 3-5 osób. O liczebności Rady Sołeckiej decyduje 

zebranie wiejskie. 

3. Zadaniem Rady Sołeckiej jest wspomaganie działalności sołtysa i w tym zakresie ma ona charakter 

opiniodawczo-doradczy. 

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. 

5. Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności: 

1) opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał będących przedmiotem obrad zebrania 

wiejskiego; 

2) opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów planów prac samorządu mieszkańców; 

3) przedstawianie inicjatyw mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu; 

4) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego; 

5) opracowywanie informacji o swojej działalności; 

6) współpraca z innymi podmiotami w celu wspólnej realizacji zadań. 

 

§ 16.1. Dokumentację dotyczącą działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz protokoły ze wszystkich zebrań 

prowadzi Sołtys lub osoba przez niego wskazana. 

2. Osoba wymieniona w ust. 1 odpowiada za dostarczenie protokołów z zebrań wiejskich i posiedzeń rady 

Sołeckiej do Urzędu Gminy w terminie 14 dni od daty zebrania. 

 

Rozdział 5. 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał 

 

§ 17.1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 

1) z inicjatywy własnej; 

2) na wniosek Rady Sołeckiej; 

3) na wniosek co najmniej 20% liczby mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania; 

4) na wniosek Wójta Gminy; 

5) na wniosek Rady Gminy. 

2. W przypadku braku inicjatywy Sołtysa w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego zwołania dokonuje 

Wójt Gminy. 

 

§ 18.1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

2. O terminie i miejscu  zebrania wiejskiego Sołtys powiadamia mieszkańców w sposób określony w § 13 

ust. 1 pkt. 2 na 7 dni przed terminem jego odbycia. 

 

§ 19.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego są prawomocne jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim 

powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i uczestniczy w nim co najmniej 20% mieszkańców 

uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu co najmniej 20% mieszkańców 

uprawnionych do głosowania zwołujący zebranie wiejskie może zarządzić odbycie następnego zebrania po 

upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu. Po spełnieniu powyższych warunków 

uchwały Zebrania Wiejskiego stają się prawomocne bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących. 

3. Sołtys otwiera i przewodniczy obradom zebrania wiejskiego a w przypadku jego nieobecności bądź 

konieczności zastępstwa w obradach członek Rady Sołeckiej wskazany przez Sołtysa lub osoba wybrana 

spośród obecnych przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym. 

4. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego 

zebranie. 
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§ 20.1. Zebrania wiejskie są protokołowane przez protokolanta. 

2. Protokół zebrania wiejskiego powinien zawierać: 

1) miejscowość i datę zebrania; 

2) stwierdzenie ważności zebrania; 

3) porządek zebrania; 

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji; 

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta; 

6) do protokołu dołącza się listę obecności własnoręcznie podpisaną przez uczestników zebrania. 

 

§ 21.1. Uchwały i wnioski zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów. 

2. Głosowanie jest jawne. 

 

Rozdział 6. 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

 

§ 22.1. Zebranie wiejskie, na którym dokonuje się wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy 

Świecie nad Osą. 

2. Termin wyboru Sołtysa i rady Sołeckiej na nową kadencję określa się nie później niż w okresie 

3 miesięcy od dnia wyborów do Rady Gminy. 

3. Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego o charakterze wyborczym podaje się do wiadomości 

mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą. 

 

§ 23.1. Warunkiem dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej jest obecność co najmniej 20% 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wiejskim nie ma wymaganej frekwencji, wybory 

przeprowadza się w drugim terminie, tj. po upływie 15 minut bez względu na liczbę obecnych mieszkańców 

sołectwa uprawnionych do głosowania. 

3. Liczbę mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy Świecie nad Osą na 

podstawie stałego rejestru wyborców. 

4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania są zobowiązani do podpisania listy obecności. 

 

§ 24.1. Wybory przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat na Sołtysa bądź 

członka Rady Sołeckiej. 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

2) przeprowadzenie głosowania; 

3) ustalenie i podanie do wiadomości zebraniu wiejskiemu wyników wyborów; 

4) sporządzenie protokołu z wyborów, który podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania. 

 

§ 25.1. Kandydować w wyborach na Sołtysa może osoba będąca stałym mieszkańcem sołectwa oraz 

posiadająca czynne i bierne prawo wyborcze w myśl ustawy – Kodeks Wyborczy. 

2. Do Rady Sołeckiej może kandydować osoba uprawniona do głosowania będąca stałym mieszkańcem 

sołectwa. 

 

§ 26.1. Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się 

wybory Rady Sołeckiej. 

 

§ 27. Wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym na oddzielnych 

kartach do głosowania. 

 

§ 28.1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi 

pieczęcią Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą. 

2. Kandydaci są wpisywani na kartę do głosowania w kolejności zgłoszeń. 

3. Za nieważne uznaje się głosy oddane na kartach całkowicie przedartych oraz innych niż ustalone 

w ust. 1. 
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§ 29.1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów. 

2. Rada Sołecka konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu nie później niż w ciągu 14 dni od daty wyboru. 

 

§ 30.1. Sołtys i Członkowie Rady Sołeckiej mogą być odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem 

kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia niniejszego statutu oraz uchwały 

zebrań wiejskich lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie odwołania osób wymienionych w ust. 1 winna zostać 

poprzedzona wysłuchaniem zainteresowanych. 

 

§ 31.1. Odwołanie Sołtysa lub Członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek 20% stałych 

mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Wniosek o odwołanie osób, o których mowa w ust. 1 winien zawierać listę wnioskodawców 

występujących o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wnioskodawców oraz zawierać 

uzasadnienie. 

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się Wójtowi Gminy Świecie nad Osą, który o fakcie złożenia 

wniosku powiadamia Radę Gminy na najbliższej sesji. 

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym Statucie 

przewidzianych dla wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio. 

5. Wniosek o odwołanie Członka Rady Sołeckiej składa się Sołtysowi, który wyznacza termin zebrania 

wiejskiego ,na którym wniosek ma zostać rozpatrzony oraz powiadamia Wójta Gminy Świecie nad Osą o tym 

fakcie. 

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego Statutu 

przewidzianymi dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio. 

7. W przypadku odwołania Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej na 3 miesiące przed upływem kadencji 

nowych wyborów nie przeprowadza się. 

 

§ 32.1. W ciągu 7 dni od daty wyborów może zostać wzniesione odwołanie przeciwko ważności wyborów 

Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej. 

2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 może wnieść wyborca, którego nazwisko umieszczone było na liście 

osób uprawnionych do głosowania. 

3. Odwołanie wnosi się na piśmie do Wójta Gminy Świecie nad Osą. 

4. Wnoszący odwołanie powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na 

których opiera swoje zarzuty. 

5. Wójt Gminy Świecie nad Osą rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia. 

6. O zakończonym postępowaniu odwoławczym i jego wyniku Wójt Gminy Świecie nad Osą informuje 

zainteresowanych oraz Radę Gminy. 

 

§ 33. W przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów ponownych wójt Gminy Świecie nad Osą 

zwołuje zebranie wiejskie w trybie przewidzianym dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 

 

Rozdział 7. 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 34.1. Zebranie Wiejskie wybiera komisję rewizyjną w składzie 3 osobowym spośród uczestników 

zebrania upoważnionych do głosowania. 

2. Członek Rady Sołeckiej nie może być Członkiem Komisji Rewizyjnej. 

3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybrany spośród Członków Komisji na pierwszym 

posiedzeniu. 

4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego, decyzji Rady 

Sołeckiej oraz składanie sprawozdań w tym zakresie na Zebraniu Wiejskim. 

 

Rozdział 8. 

Gospodarka finansowa sołectwa 

 

§ 35.1. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego 

ustalonego przez zebranie wiejskie. 

2. Sołectwo dysponuje następującymi środkami finansowymi: 
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1) środkami wydzielonymi w budżecie Gminy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o funduszu 

sołeckim; 

2) opłatami z tytułu prowadzenia działalności i zarządzania powierzonym mieniem komunalnym; 

3) dobrowolnymi wpłatami osób fizycznych i prawnych. 

3. Z posiadanych środków finansowych sołectwo pokrywa koszty związane z: 

1) dofinansowaniem działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej; 

2) pomocą mieszkańcom Sołectwa w uzasadnionych wypadkach zdarzeń losowych bądź następstw klęsk 

żywiołowych; 

3) realizacją innych celów ważnych dla sołectwa wymienionych w uchwale Zebrania Wiejskiego. 

 

Rozdział 9. 

Nadzór nad działalnością sołectwa 

 

§ 36. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, 

celowości, rzetelności i gospodarności. 

 

§ 37. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy Świecie nad Osą, komisja Rewizyjna 

Rady Gminy, Wójt Gminy Świecie nad Osą, w sprawach finansowych - Skarbnik Gminy Świecie nad Osą. 

 

§ 38.1. Organy nadzoru maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących 

funkcjonowania sołectwa. 

2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 organy nadzoru mogą delegować swych 

przedstawicieli. 

 

Rozdział 10. 

 

§ 39. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy Świecie nad Osą w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 
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