Uchwała RG Nr 36/VII/90
z dnia 30 listopada 1980 roku
po aktualizacji w oparciu o przepisy
prawa - ustawę z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r
Nr 142 poz.1591 zpóźn.zm/

STATUT
SOŁECTWA GMINY OSTRÓWEK
Postanowienia ogólne
§1
Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Ostrówek.
§2
Sołectwo działa zgodnie z postanowieniem obowiązujących aktów prawnych
a w szczególności:
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. /o samorządzie terytorialnym Dz. U Nr 16 poz. 95
z późn.zm/ o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm/
2/ uchwały Rady Gminy Ostrówek Nr 12/90 z dnia 18 lipca 1990r. w sprawie statutu
gminy Ostrówek
3/ niniejszego statutu.
Cel i zadania sołectwa
§3
Podstawowym celem sołectwa jest realizacja zadań wynikających z uchwał Rady
Gminy Ostrówek i niniejszego statutu dla zabezpieczenia zbiorowych potrzeb
mieszkańców wsi, a w szczególności:
1/ utrzymanie, konserwacja, remonty wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych,
socjalnych, kulturalnych i sportowych,
2/ utrzymanie porządku na terenie wsi,
3/ utrzymanie dróg wiejskich,
4/ przeznaczenie środków będących w jego dyspozycji,
5/ organizowanie i realizacja czynów społecznych.

Struktura organizacyjna sołectwa - organy i zakres ich zadań
§4
1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym jest sołtys, wspomagany przez radę sołecką.
3. Zebranie wiejskie może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań,
ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania
uchwał.
§5
Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa,
posiadający czynne prawo wyborcze.
§6
1. Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak

niż dwa razy w roku.
2. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy, na wniosek
rady sołeckiej, lub na pisemny wniosek:
1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,
2/ (Zarządu Gminy) Wójta Gminy,
3. Zebranie wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust2.
4. Na zabraniu wiejskim przewodniczy sołtys.
§7
1. Zebranie wiejskie podejmuje decyzję w formie uchwał, które zapadają większością

głosów, w głosowaniu jawnym, chyba, że inny tryb przewidują przepisy ustawy lub
statutu.
2. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania.
3. Uchwały zebrania wiejskiego są ważne bez względu na liczbę osób uczestniczących
w zebraniu, o ile o terminie zebrania wiejskiego mieszkańcy sołectwa zostali
prawidłowo powiadomieni.

§8
Do wyłącznej i niezbywalnej kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1/ wybór i odwołanie:
a) sołtysa
b) członków rady sołeckiej w liczbie przez siebie ustalonej,
c) członków komisji stałych lub doraźnych/o ile powoła te komisje/,
2/ stanowienie o kierunkach działania organów sołectwa oraz przyjmowanie
sprawozdań z ich działalności,
3/ uchwalanie rocznego planu rzeczowo - finansowego,
4/ decydowanie o podjęciu zadań w ramach czynów społecznych,
5/ wybór członków komitetu czynów społecznych,
6/ wyrażanie opinii w sprawach przekazanych do konsultacji z mieszkańcami
sołectwa,
7/ udzielenie upoważnień sołtysowi i radzie sołeckiej,
8/ zatwierdzenie czynności sołtysa i rady sołeckiej podjętych między zebraniami
i w ramach udzielonych upoważnień.
Sołtys i rada sołecka
§9
1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.
2. Sołtys wykonuje swoje zadania przy pomocy rady sołeckiej.

§ 10
1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa który jest jej

przewodniczącym.
2. Rada sołecka składa się z 5 - 9 osób.
§ 11
Sołtysa i członków rady sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim,
zwykłą większością głosów, spośród nie nieograniczonej liczby kandydatów przez
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
§ 12
1. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys w zależności od potrzeb.
2. O posiedzeniu rady sołeckiej sołtys zawiadamia miejscowych radnych rady gminy.

§ 13
1. Rada sołecka podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały rady sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co

najmniej połowy członków.
§ 14
Do zadań sołtysa i rady sołeckiej należy wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,
a w szczególności:
1/ opracowanie i przedstawienie zebraniu wiejskiemu wszystkich spraw, o których
stanowi zebranie oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach,
2/ ustalenie liczby gości zaproszonych na zebranie wiejskie,
3/ opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu rocznego planu rzeczowo finansowego,
4/ współdziałanie z właściwymi organami innych sołectw oraz organizacjami
społecznymi w celu realizacji wspólnych zadań
§ 15
Do kompetencji sołtysa należy w szczególności:
1/ zwoływanie zebrania wiejskiego, ustalając dzień, godzinę, miejsce oraz projekt
porządku obrad,
2/ kierowanie pracami rady sołeckiej,
3/ reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
4/ wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi
sołectwa,
5/ uczestniczenie w posiedzeniu rady gminy w charakterze osoby zaproszonej
i zgłaszaniu wniosków w imieniu zebrania wiejskiego,
6/ współpraca z komisjami rady gminy i radnymi zamieszkałymi na terenie sołectwa,
7/ współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na terenie sołectwa
Wybór sołtysa i członków rady soleckiej
§ 16
1. Wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy, która może

upoważnić /Zarząd Gminy/ Wójta Gminy do ustalenia dokładnej daty i miejsca
zebrania.
2. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wyborczego o którym mowa w ust.l powinno
być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczonąlp datą zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty tj. Przez
rozplakatowanie ogłoszeń w miejscach publicznych lub bezpośrednio powiadomić

mieszkańców przez ustępującego sołtysa względnie przez osobę upoważnioną przez
/Zarząd Gminy/ Wójta Gminy.
§ 17
1. Dla dokonania ważnego wyboru organów sołectwa wymagana jest obecność 1/10
uprawnionych mieszkańców sołectwa
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego ąuorum, wybory
w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę osób
obecnych na zebraniu, o ile o terminie zebrania mieszkańcy zostali prawidłowo
powiadomieni.
§ 18
1. Wybory przeprowadza komisja, w składzie 3 osoby, wybranych spośród

uczestników zebrania wiejskiego, posiadających czynne prawo wyborcze.
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
2. Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie
głosowania oraz sporządzenie protokółu z wyników wyborów.
§ 19
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej
liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa.
§ 20
Wybory sołtysa przeprowadza się przed ustaleniem kandydatów do rady sołeckiej.
§ 21
1. Za wybranego sołtysa uważa się tego kandydata, który otrzymał najwięcej głosów.
2. W przypadku jeżeli kandydaci otrzymali równą największą ilość głosów, wybory

są powtarzane, przy zachowaniu zapisów wskazanych w ust 1, przy czym
w wyborach tych kandydują tylko osoby, które uzyskały tę samą największą ilość
głosów.
§ 22
Powyższe zasady stosuje się przy wyborze pozostałych członków rady sołeckiej
w drodze odrębnego głosowania na każdego z nich lub ten blok - w zależności od woli
zebrania wiejskiego.
§ 23
Kadencja organu wykonawczego sołectwa trwa 4 lata począwszy od daty wyborów.

§ 24
1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem

wiejskim.
2. Zebranie wiejskie może ich odwołać przed upływem kadencji jeżeli:
- nie wykonują należycie swych obowiązków,
- naruszają postanowienia statutu, uchwał zebrania wiejskiego i rady gminy,
- dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
3. Odwołanie może nastąpić po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa lub całej rady sołeckiej /Zarząd

Gminy/ Wójt Gminy zarządzi wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § § 16-22.
§ 26
W przypadku odwołania lub ustąpienia członka rady sołeckiej wybory uzupełniające
zarządza sołtys.
§ 27
Sołtys obowiązany jest informować zebranie wiejskie o czynnościach podjętych
w czasie między zebraniami, a w szczególności o :
- opiniach wydawanych w imieniu samorządu,
- realizacji uchwał zebrania wiejskiego,
- ważniejszych wpływach i wydatkach finansowych sołectwa,
- innych podjętych działaniach mających istotne znaczenie dla mieszkańców wsi.
§ 28
Co najmniej raz w roku sołtys składa sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące
całokształt realizowanych zadań, a w szczególności z wykonania:
- planu finansowo-rzeczowego sołectwa,
- realizacji uchwał zebrania wiejskiego,
- efektów działań społeczno-organizatorskich, a zwłaszcza wyników podjętych
czynów społecznych, współpracy z organizacjami społecznymi,
- współpracy z radą gminy i jej organami.

Zarządzanie i korzystanie z mienia oraz rozporządzanie dochodami z tego mienia
§ 29
Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania
lub inne prawa rzeczowe i majątkowe zwane mieniem gminnym pozostają
nienaruszone.
§ 30
Mienie sołectwa składa się:
1/ z wydzielonego przez radę gminy do bezpośredniego korzystania przez sołectwo
mienia komunalnego,
2/ z wydzielonych przez radę gminy innych środków finansowych ,
3/ z dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych organizacji społecznych,
4/ z dochodów uzyskanych z organizowanych przez sołectwo przedsięwzięć
gospodarczych.
§ 31
Sołectwo samodzielnie decyduje poprzez swoje organy o przeznaczeniu i sposobie
wykorzystania składników majątkowych oraz samodzielnie dokonuje czynności
względem przysługującego mu mienia z zastrzeżeniem postanowień art.45 ust.2
ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie /terytorialnym Dz. U. Nr 16 poz.9S
z późniejszymi zmianami/ gminnym Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 zpóźn.zm/
§ 32
1. Podstawę gospodarki sołectwa stanowi uchwalony przez zebranie wiejskie roczny
plan finansowo-rzeczowy.
2. Fundusze samorządu zebranie wiejskie może przeznaczyć na:
- działalność inwestycyjno - modernizacyjną i konserwację urządzeń użyteczności
publicznej położonych w sołectwie,
- działalność społeczno - wychowawczą i kulturalną.
3. Fundusze sołectwa gromadzone są na rachunku bankowym, którym dysponuje
sołtys i upoważnieni przez zebranie wiejskie członkowie rady sołeckiej.
§ 33
1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, prowadzi gospodarkę finansową w ramach

budżetu gminy.
2. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi wyznaczony przez Wójta
pracownik Urzędu Gminy.

§ 34
Kontrolę gospodarki finansowej sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada
informację w tym zakresie /Zarządowi Gminy/ Wójtowi Gminy.
Postanowienia końcowe
§ 35
1. Zmiany statutu wymagają uchwały Rady Gminy.
2. W kwestiach spornych wiążącej wykładni statutu dokonuje Rada Gminy.

