
Łódzk.03.62,569

Na podstawie ań. 18 ust. 1, art

2001 r.Nr 142, poz. 1591 ,z2002r.
Rada Gminy postanawia:

(Łódż, dnia22 marca 2003 r.)

35 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U-z
Nr23, poz.220, Nr62, poz.55B, Nr 1,13, poz.9B4, Nr214, poz. 1806)

Ocena na. 2007.03.01 - Łodzk.03.62.569 - !ęKglpqryqlnr

UCHWAŁA Nr lV/30/03
RADY GMINY SIERADZ

z dnia 10 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia statutu jednostek pomocniczych.

§ 1. Uchwalic statut dla jednostek

uchwały d la następujących sołectw:

Biskupice
Bobrowniki
Bogumiłow
Borzewisko
Chałupki
Charłupia Mała
Chojne
Czańki
Dąbrowa Wielka
Dąbrówka
Dębina
Dzierlin
Dzigorzew
Grabowiec
Grądy
Jeziory
Kamionaczyk
Kłocko
Kol. Okręglica
Kowale
Kuśnie
Łosieniec
Męcka Wola
Mnichów
Okręglica
Podłęźyce
Ruda
Rzechta
Sokołów
§toezki
§ucha
wiachucice

pomocniczych Gminy Sieradz w brzmieniu załączn|ków do niniejszej

załącznik Nr 1;

załącznik Nr 2;

załącznik Nr 3;

załącznik Nr 4;

załącznik Nr 5;

załącznik Nr 6;

załącznik Nr 7;

załącznik Nr B;

załącznik Nr 9;

załącznik Nr 10;

załącznik Nr 11;

załączntk Nr 12;

załącznik Nr 13;

załącznik Nr 14;

załącznik Nr 15;

załącznik Nr't6'
załącznik Nr 17;

załącznlk Nr 18;

załącznik Nr 19;

załącznik Nr 20;

załącznik Nr 2,1;

załącznlkNr 22;

załącznik Nr 23;

zalącznik Nr 24;

załącznik Nr 25;

załącznlk Nr 26;

załącznik Nr 27;

załącznik Nr 28;

załącznlk Nr 29;

załącznik Nr 30;

załącznik Nr 31;

załącznik Nr 32.
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§2.Traci moc uchwała Nr 41Allll90 z dnia 28 grudnia 1990 roku w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa. '4

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Sieradz.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieradz oraz opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Łodzkiego i wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

STATUT SOŁECTWA

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§ 1. 1 Sołectwo funkcjonuje w oparciu o niniejszy Statut.

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, stanowi ono określony obszar wraz z jego

mieszkańcami, wszyscy zaś mieszkańcy stanowią Wspolnotę Wiejską.
3. Granice i nazwy sołectw oraz obszar sązaznaczone na mapie stanowiącej załącznlki od Nr 1 - 32

do Statutu.
4. Nowe sołectwa lub zmiany granic istniejących tworzy Rada Gminy w drodze uchwały po

przeprowadzeniu konsultacjiz mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Rozdział ll

zakres działalności sołectwa

§ 2. 1 podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom

udziału w realizacji zadan Gminy,
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy popżez".

1) inicjowanie działań organow Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres działań własnych

Gminy;
2) opiniowanie projektow rozstzygnięc organów Gminy w sprawach dotyczących funkcjonowania

sołectw;
3) konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze przepisów gminnych na wniosek organÓw

gminy,
4) podejmowanie rozstrzygnięc w zakresie zaządzania i korzystania z mienia komunalnego,

pzekazanych Sołectwu oruzrozporządzania dochodamiz mienia stanowiącego własnośc sołectwa;

5) podejmowanie innych czynności idziałań.

Rozdział lll

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencjl

§ 3. 1 Organami Sołectwa są
1) Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy;
2) §ołtys - jako organ wykonawczy.

2. Rada Sołecka wspoma9a działania sołtysa.
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§ 4. 1 Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich

sprawach okreśIonych w § 2 niniejszego Statutu, a także sprawy związane z utwozeniem, połączeniem,

podziałem i zniesieniem sołectwa.
2. Do wyłącznych kompetencji Zebranla Wiejskiego należy,.

1) wybor Sołtysa, Rady SołeckiĄ oraz ich odwołania;
2) określenie zasad korzystania z mienia;

3) określenie przeznaazenia innych składnikow mienia komunalnego przekazanych sołectwu;

41 wyraźenie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdY o zajęcie

stanowiska przez sołectwo wystąpi Organ Gminy,

§ 5. 1 Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy takze sprawowanie kontroli Sołtysa, Rady

Sołeckiej, W tym celu Zebranie Wiejskie moźe wyłaniać komisje.

z, zeoranjte Wiejskie podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okreŚla

precyzyjnie jej zadania.
Ó. iłomisje, o jakich mowa w ust. 1, są uprawnione do żądania wyjaśnień, przeglądania dokumentow i

przeprowadzan ia og lędzi n.

§ 6. 1 Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni sąwszyscy, któzy w dniu jego zwołania są stałymi

mieszkańcami Sołectwa uprawnionymi do głosowania. 
!],

2. W pzypadku gdy pzewodniczący Zebrania Wiejskiego ńa wątpliwości czy dana osoba przybYła na

Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może ZaŻądaÓ okazania dokumentu

stwierdzającego tożsamośc lub udzielenia ustnych wyjaśnień.

§ 7. 1 Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa:

1) z własnej inicjatyłvy;

2) na ządanie organów Gminy;
3) na pisemny wniosek 1/5 stałych uprawnionych do głosowania mieszkańcow sołectwa;.

4) Rady Sołeckiej;
5) Zebranie Wiejskie, na ktorym ma byc ogłoszony wybor Softysa lub Rady Sołeckiej zwołuje WÓjt

Gmihy.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia Sołtys w sposób zv,tyczajowo przyjęty,

§ 8. 1 obradom ZebraniaWiejskiego przewodniczy Sołtys. Wyjątek stanowizebranie, o ktorym mowa

w§7ust.lpkt4,
2, pod nieobecnośó Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego pzewodniczy członek Rady Sołeckiej

uprawniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, ioy soły. nie może prowadzic zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił

upowaznienia zadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom pzewodniczy członek RadY Sołeckie1 Przez

nią wskazany.

§ 9. 1 Sołtys lub osoby, o ktorych mowa w § B, przygotowująpgządek obrad Zebrania Wiejskiego.

2. Na osobach, o ktorych mowa w § B, spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi

techniczno-biurowej ZebraniaWiejskiego, a w szczególności protokołowanie jej przebiegu.

3. protokoł zzebrania sporządza się w dwoch egzemplarzach oraz listę obecnoŚci.

4. protokół zzebrania podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

5. Kopię protokołu wrazzlistąobecnościz zebrania wiejskiego pzekazuje się Wojtowi GminY.

§ 1O. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, jednak

2, Zebranie Wiejskie na wniosek mieszkańcow, organów gminy

ciągu 7 dni od daty złozenia wniosku.
3. zebranie jest waźne, jezeli mieszkańcy zawiadomieni zostali

nie zadziej niżraz do roku.
powinno byó zwołane najpoźniej w

w sposób zwyczajowo pzyjęty co
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najmniej na dzień wcześniej.

§ 11.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadĄązwykłąwiększościągłosów, chyba Statut lub przepisy

ustaw stanowią inaczej.
2,W przypadku rownej liczby głosow decyduje głos pzewodniczącego zebrania.
3. Zebranie Wiejskie może postanowic o przeprowadzeniu tajnego głosowania, jezeli jest to

uzasadnione waznymi interesami.

§ 12. 1, Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone pzepisami prawa

i uchwałami organów Gminy.
2. Do obowiąków i kompetencji sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz;
2) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego i poleceń Wójta;

3) gospodarowanie mieniem przekazanym sołecMu na podstawie uchwały Rady Gminy;

4) wykonywanie uchwał organow gminnych, przekazywanie mieszkańcom obwieszczeń i informacji

organów Gminy i Urzędu;
5) zgłaszanie Wojtowi o zaistniałych klęskach zywiołowych, chorobach riagminnych ludzi i zwierząt oraz

innych wypadkach, które mają istotne znaczenie w źyciu sołectwa i gminy;

6) organizowanie pierwszej pomocy mieszkańcom w pżypadku zaistnienia klęski zywiołowej lub

wypadku losowego;
7) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom wiejskim z wyjątkiem zebran zwoływanych przez WÓjta.

3. Do obowiązków Sołtysa, jako przedstawiciela jednostki pomocniczej gminy naleźy:

prowadzenie inkasa podatkow i innych należności finansowych od mieszkańców sołectwa;

wydawa n ie świad ectw m iejsca pochodzen ia zwieząt,,

dokonywanie potwierdzeń dokumentów wymaganych przy załaŃianiu spraw przez mieszkańcow

sołectwa;
4) innych spraw powierzonych przez Wojta.

§ 13. 1. W razie odwołania Sołtysa pzed upływem kadencji ,bądżw razie niemożnościpełnienia przez

Sołtysa obowiąkow z powodu choroby, nieobecności lub innych przyczyn stanowiących pzeszkodę w

wykónywaniu obowiązkow Sołtysa, Wojt powierza pełnienie funkcji Sołtysa osobie będącej członkiem

Rady Sołeckiej.
2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej pzysługującej funkcjonariuszom publicznym.

3. Sołtys może uczestniczyc w pracach Rady Gminy na zasadach ustalonych w Statucie GminY,

4. Sołtys bieze udział w okresowych naradach organizowanych przez Wójta.

5. przed domem, w ktorym mieszka Sołtys powinna znajdowac się tablica z napisem "SołtYs".

6. Sołtys użWa pieczęci podłuznej z napisem u gory "Sołectwo...." w środku duzymi literami "SołtYS" i

u dołu "Gmina Sieradz".
7. Sołtys za czynności inkasa i inne otrzymuje wynagrodzenie z budzetu gminy na podstawie uchwałY

Rady Gminy.
8. Warunki inkasa i wynagrodzenia za nie, są określone w umowie zawarlĄ pomiędzY Wojtem a

Sołtysem.

§ 14. 1, Rada Gminy może upowaznic Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu

administracji publicznej.

§ 15. 1. Działalnośc Sołtysa wspomaga Rada Sołecka w zakresie określonym w § 12 pkt 1 - 4.

2. Rada Sołecka liczy od 3 do 5 osob. Sołtys wchodzi w skład Rady Sołeckiej i jest jej

pzewodniczącym, jezeli zebranie wiejskie nie postanowi inaczej.

3. Rada Sołecka nie może działac bez Sołtysa, który jedynie ogłasza te sprawy, ktore zostały Przez
Radę uchwalone.

4. Posiedzenie Rady zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb.
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5. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

Rozdział lV

Zasady, tryb wyboru i odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 16. 1 .Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa, Radę Sołeckąna okres kadencji odpowiadającej kadencji

Rady Gminy.
2, Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na zebraniu wiejskim.
3. Zebranie wiejskie zwołuje Wójt Gminy. Określa miejsce, dzień, godzinę oraz wyznacza

pzewod n iczącego tego zebran ia.

4.Zarządzenie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego, o którym mowa powyzej powinno być podane

do wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej 3 dni przed datą
zebrania.

5. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od dnia wyborów Rady
Gminy.

§ 17. 1. Dla prawomocności zebrania w sprawie wyborow sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest

obecnośc co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania w l terminie, zaś w ll terminie bez
względu na liczbę obecnych, lecz nie mniej niz ,10 osob.

2. Ustala się jako ll termin zebrania zwołane i odbyte w tym samym dniu po upływie 1l2 godziny od
pierwotnie ustalonej. Fakt odbycia zebrania w ll terminie nalezy odnotowaó w protokole zebrania.

§18. 1. prawo wybierania ma kazdy mieszkaniec, który stale zamieszkuje na terenie sołectwa i
posiada prawo do głosowania.

2. Wybranym moze byó kazdy, któremu przysługuje prawo wybierania.
3. Wybory są tajne i bezpośrednie. Mieszkańcy wybierają sołtysa i radę sołecką spoŚrÓd

nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez mieszkańców tego sołectwa na zebraniu wiejskim.

4. Głosowanie przeprowadza się osobno na sołtysa i osobno do rady sołeckiej, najpienł wybiera się

sołtysa.
5. Nazwiska kandydatow pzyjmuje pzewodniczący zebrania. Przed umieszczeniem zgłoszonego

nazwiska kandydata na karcie do głosowania, kandydat musi wyrazic zgodę na kandydowanie,

6. Głosowanie pzeprowadza komisja skrutacyjna, składająca się z 3-ch osob, wybrana w głosowaniu

jawnym na zebraniu.
7. Do zadan komisji skrutacyjnej nalezy:
pzygotowanie kań do głosowania;
rozdanie kań do głosowania,
przeprowadzenie głosowania w oparciu o listę obecności;
obliczanie głosow i spoządzenie protokołu,

ogłoszen ie wyn ikow głosowan ia.

B. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymują
na sołtysa najwięcej głosów "za";

do rady sołeckiej kolejno najwięcej głosów "za".

9. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się głosowanie dodatkowe.

10. Na karcie do głosowania jest pieczątka Rady Gminy,liczba poządkowa oraz nazwiska iimiona
kandydatow ustawione alfabetyczn ie.

11, Jezeli zebranie dokonuje wyboru tylko rady sołeckiej lub uzupełnia jej skład, pzewodniczącym
zebrania moze byc sołtys, jeżeliWójt Gminy nie postanowi inaczej.

§ 19. 1. W czasie trwania kadencji, stanowisko sołtysa moze być zwolnione popżez.
1) rezygnację sołtysa z pełnienia funkcji złożonĄ do Wojta Gminy;
2) odwołanie sołtysa przez Wojta Gminy, jezeli dopuścił się przestępstwa, lub stracił zaufanie organÓw

1)

2)
3)
4)
5)

1)

2)
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gmlny;
s; oowółanie sołtysa przezzebranie wiejskie, jezeli utracił zaufanie mieszkańcow sołectwa,

2. Uchwała zebrania o odwołanie sołtysa jest wazna, jezeli w zebraniu brało udział co najmniej 1/5

mieszkańcow uprawnionych do głosowania i za odwołaniem głosowała bezwzględna większoŚc obecnYch,

żn.50% + 1 głos.

3. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa jest zwołane przez Wojta Gminy tak jak do przeprowadzenia

wyborow.

Rozdział V

Mienie przekazane sołectwu i gospodarka finansowa sołectwa

§ 20. 1. Sołectwo zauądza i kozysta z mienia komunalnego w tym z mienia pzekazanego pżez

Gminę. .._L...^t
2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpic w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy,

§ 21. 1. sołectwo upowaznione jest do decydowania o sposobie przeznaczenia mienia,

§ 22. 1. sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w statucie Gminy,

Rozdział Vl

Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 23. Organem nadzoru nad działalnościąsołectwa są
1) Rada Gminy;
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy

ai WOjt Óminy, a w sprawach finansowych Skarbnik Gminy,

Rozdział vll

Przepisy końcowe

§ 24. 1 . przepisy niniejszego statutu stanowią zasady funkcjonowania sołectw w Gminie sieradz,

2. Statut Sołectwa _ orazzmiany w Statucie óminy uchwala Rada Gminy zwykłą większością głosow

pzy obecności co najmniej ,12 radnych,
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