
UCHWAŁA NR IV/26/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy

     Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje

§ 1. Uchwala się statuty sołectw położonych na terenie gminy: Adamki, Ciepień, Działyń, Klonowo, 
Łukaszewo, Obory, Podolina, Rembiocha, Rudusk, Ruże, Sitno, Wielgie, Wojnowo, Zbójenko, Zbójno, Zosin 
w brzmieniu jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 16.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/22/2003 Rady Gminy Zbójno z dnia 20.03.2003 r. w sprawie uchwalenia 
statutów sołectw gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, 
poz. 1432 i poz. 2500.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Adamki, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Adamki. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych 
sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.

§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.
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Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;

4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.
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2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Ciepień, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Ciepień. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych 
sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.
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§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Działyń, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Działyń. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych 
sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.
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§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Klonowo, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Klonowo. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych 
sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.
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§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Łukaszewo, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Łukaszewo. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych 
sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.
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§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Obory, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Obory. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw 
tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.
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§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Id: FC7F557C-3F08-4DF9-879C-0E89870B3161. Podpisany Strona 3



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Podolina, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Podolina. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych 
sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie  Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.
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§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Rembiocha, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Rembiocha. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych 
sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.

Id: FC7F557C-3F08-4DF9-879C-0E89870B3161. Podpisany Strona 1



§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Rudusk, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Rudusk. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych 
sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.
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§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Ruże, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Ruże. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw 
tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.
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§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Sitno, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Sitno. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw 
tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.
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§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Wielgie, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Wielgie. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych 
sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.
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§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Wojnowo, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Wojnowo. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych 
sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.
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§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Zbójenko, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Zbójenko. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych 
sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.
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§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 15 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Zbójno, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Zbójno. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych 
sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.
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§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 16 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Sołectwa

Rozdział 1.
Sołectwo i teren jego działania.

§ 1. 1. Sołectwo Zosin, zwane dalej sołectwem, jest jednostką Gminy.

2. Terenem działania sołectwa jest wieś  Zosin. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw 
tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zbójno.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz 
niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 3. Do podstawowych zadań sołectwa należy:

1) organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych min: sanitarnych, ochrony 
p. pożarowej;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 4. Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

3) występowania z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza 
możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi Gminy, komisjami Rady;

5) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 5. Sołectwo współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa;

2) budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;

3) lokalizacji inwestycji;

4) innych uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa.

§ 6. 1. Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

2. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych   do jego dyspozycji 
w budżecie gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych w ust. l trwa 5 lat  i kończy się w momencie 
wyboru nowych organów sołectwa.
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§ 8. 1. Zasadą pracy organów sołectwa jest kolegialność, samorządność i jawność.

2. Organy sołectwa zobowiązane są co najmniej raz w roku  składać sprawozdanie z wykonania zadań.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 9. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Rady Gminy i Wójta.

§ 11. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 12. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością 
głosów,  tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw", przy obecności 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 może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 
15 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na 
liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy obradom.

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

§ 11. 1. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół z zebrania powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) stwierdzenie quorum;

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

5) podpisy Sołtysa lub osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie, mieszkańcy wybierają ze 
swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za  wykonywanie niżej 
wymienionych prac:

1) prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość i zasady przyznawania  określa Rada Gminy;

2) innych czynności, których odpłatność określają odrębne przepisy- płatne ze   środków budżetowych gminy.

§ 16. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i wykonuje jego uchwały. Do jego zadań 
należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie;

3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
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4) na Zebraniu Wiejskim przekłada corocznie informację o swej działalności.

§ 17. 1. Organem doradczym Sołtysa jest Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 4 osób;

3. Przewodniczącym Rady jest Sołtys.

§ 18. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz w półroczu. Uchwały Rady zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności połowy jej członków.

Rozdział 5.
Tryb wyborów organów sołectwa

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada 
Gminy w formie uchwały.

2. Termin wyboru Sołtysa na nową kadencję określa Rada Gminy nie później  jednak niż w okresie 
3 miesięcy od daty upływu kadencji.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej frekwencji wybory przeprowadza się w drugim 
terminie tj. po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.

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

7. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

8. Wybrani do organów sołectwa są ci kandydaci, którzy uzyskali największą  ilość głosów.

§ 20. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić na wniosek   20 % stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących 
o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się na ręce przewodniczącego Rady Gminy, który o tym fakcie 
powiadomi Radę Gminy na najbliższej sesji.

4. Procedurę odwołania Sołtysa przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym statucie dla 
wyboru Sołtysa stosując je odpowiednio.

5. Wniosek o odwołanie członka Rady Sołeckiej składa się na ręce Sołtysa, wyznacza on termin zebrania 
wiejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Gminy i Wójta Gminy.

6. Procedurę odwołania członka Rady Sołeckiej przeprowadza się zgodnie z zasadami niniejszego statutu 
dla wyboru członków Rady Sołeckiej stosując je odpowiednio.

Rozdział 6.
Majątek sołectwa i jego finanse.

§ 21. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego
w dziedzinie która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym
stanem prawnym:

Zgodnie z §7 pkt.2 Statutu Sołectw i dotychczasowego stanu prawnego kadencja organów samorządu
mieszkańców sołectw trwa 4 lata i kończy się w momencie wyboru nowych organów sołectwa. Według
obowiązującego stanu prawnego kadencja organów samorządu mieszkańców sołectw trwa 5 lat i kończy się
w momencie wyboru nowych organów sołectwa.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Nie ma obowiązku

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień,
jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz
994 z późn. zm.), oraz § 22  Statutu Sołectw.
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