UCHWAŁA NR XXX/280/2013
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw z terenu gminy Sztum
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska u c h w a l a , co następuje :
§1
Uchwala się statuty sołectw :
1. Barlewice w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Biała Góra w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Czernin w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
4. ul. Domańskiego w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
5. Gościszewo w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
6. Gronajny w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;
7. Kępina w brzmieniu załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały;
8. Koślinka w brzmieniu załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały;
9. Koniecwałd w brzmieniu załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały;
10. Nowa Wieś w brzmieniu załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały;
11. Piekło w brzmieniu załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały;
12. Pietrzwałd w brzmieniu załącznika Nr 12 do niniejszej uchwały;
13. Postolin w brzmieniu załącznika Nr 13 do niniejszej uchwały;
14. Parowy w brzmieniu załącznika Nr 14 do niniejszej uchwały;
15. Sztumska Wieś w brzmieniu załącznika Nr 15 do niniejszej uchwały;
16. Sztumskie Pole w brzmieniu załącznika Nr 16 do niniejszej uchwały;
17. Uśnice w brzmieniu załącznika Nr 17 do niniejszej uchwały;
18. Zajezierze w brzmieniu załącznika Nr 18 do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr VIII/54/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2007 roku w sprawie
zatwierdzenia statutów sołectw z terenu gminy Sztum.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUT

SOŁECTWA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Barlewice, obejmuje miejscowości : Barlewice, Barlewiczki.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
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4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Biała Góra, obejmuje miejscowości : Biała Góra
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
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4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Czernin, obejmuje miejscowości: Czernin, Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy, Ramzy.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
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3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Ul. Domańskiego, obejmuje miejscowości :Ul. Domańskiego.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
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4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

Id: 507C7EA4-15CD-46C3-9B4B-968A985FF6D9. Podpisany

Strona 5

§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Gościszewo, obejmuje miejscowości :Gościszewo, Węgry.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
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2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
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2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
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10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
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§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
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§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
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§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący

Id: 507C7EA4-15CD-46C3-9B4B-968A985FF6D9. Podpisany

Strona 8

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Gronajny, obejmuje miejscowości :Gronajny.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
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3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
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3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Kępina, obejmuje miejscowości :Kępina.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
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4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Koślinka, obejmuje miejscowości :Koślinka.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
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4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Koniecwałd, obejmuje miejscowości :Koniecwałd, Grzępa, Goraj, PGR Koniecwałd, Polanka.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

Id: 507C7EA4-15CD-46C3-9B4B-968A985FF6D9. Podpisany

Strona 1

CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
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4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Nowa Wieś, obejmuje miejscowości :Nowa Wieś.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
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2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
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2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
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10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
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§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
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§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe

Id: 507C7EA4-15CD-46C3-9B4B-968A985FF6D9. Podpisany

Strona 7

§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Piekło, obejmuje miejscowości :Piekło.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
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3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Pietrzwałd, obejmuje miejscowości :Pietrzwałd, PGR Pietrzwałd.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
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4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Postolin, obejmuje miejscowości :Postolin, ZR Postolin, Polaszki, Michorowo.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
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4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Parowy, obejmuje miejscowości :Parowy
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
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4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Sztumska Wieś, obejmuje miejscowości :Sztumska Wieś, ZR Sztumska Wieś.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
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4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Sztumskie Pole, obejmuje miejscowości :Sztumskie Pole.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
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3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Uśnice, obejmuje miejscowości :Uśnice, Parpary, Witki.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
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4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący

Id: 507C7EA4-15CD-46C3-9B4B-968A985FF6D9. Podpisany

Strona 8

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXX/280/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

STATUTSOŁECTWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Sztum.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących ustaw.
3. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególności określa:
1) organizację i zakres działania Sołectwa,
2) organizację i zasady działania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych
i zleconych.
§2
Sołectwo Zajezierze, obejmuje miejscowości :Zajezierze.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa
§3
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez działania we współpracy z organami gminy organizacjami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegające w szczególności na:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów
uchwał Rady Miejskiej w Sztumie
4. występowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości mieszkańców sołectwa,
5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie
do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6. ustalaniu zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
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CZĘŚĆ III.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) sołtys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie może powoływać stale lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych
w § 3 § 4, w tym:
1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz ich odwoływanie,
2) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska
wystąpi organ gminy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji zadań będących w kompetencji sołectwa,
4) podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,
5) podejmowanie uchwał w zakresie zarządu mieniem komunalnym w ramach przyznanych uprawnień,
korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyrażanie opinii w sprawach żywotnych dla mieszkańców sołectwa,
7) podejmowanie uchwał wnioskujących do rady gminy dotyczących organizacji i zakresu działania sołectwa
a zwłaszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów sołectwa,
c) granic sołectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy.
CZĘŚĆ IV.
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnione są osoby, które w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami
Sołectwa.
2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwości, czy osoba przybyła na
Zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub
udzielenia ustnych wyjaśnień.
3. Zebranie powinno być zwołane nie później niż w 14-stym dniu po złożeniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
2) zadawanie pytań Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) żądanie utrwalenia w protokole przebiegu zebrania,
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4) udział w głosowaniach,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sołtysowi oraz grupie dziesięciu stałych mieszkańców uczestników
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady Miejskiej
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwołania zebrania przez sołtysa uprawnienie to
przechodzi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 osób
uprawnionych.
5. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udziału wymagana ilość osób uprawnionych, to po upływie 30 minut
Sołtys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę osób w nim
uczestniczących.
6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zależności
od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie jest jawne, chyba że zebranie postanowi inaczej.
9. Głosowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony
przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i nie udzielił upoważnienia
żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom przewodniczy członek Rady Sołeckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzielenia głosu poza kolejnością,
3) określenia ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebranie głosu,
5) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6) żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania.
2. Przewodniczący obrad nie może odmówić Zebraniu Wiejskiemu poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego
przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
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§ 12
Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Sołectwa zapadają zwykłą większości głosów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”, na wniosek mieszkańca Sołectwa
uczestniczącego w Zebraniu, głosowanie można jednokrotnie powtórzyć. W razie nie uzyskania wymaganej
większości głosów uchwała, wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjęta.
3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji
i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14
1. Z każdego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i termin zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjęte na zebraniu uchwały,
9) podpis prowadzącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami
organów gminy.
1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
3) zwoływanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa
oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi działań interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosu oraz zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców
Sołectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia społeczności
Sołectwa,
11) składanie corocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między
innymi, w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, informowanie
Burmistrza o klęskach żywiołowych,
13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia
w sołectwie,
14) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
15) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku.
3. Oświadczenie woli w imieniu sołectwa składa Sołtys i jeden członek Rady Sołeckiej przez nią upoważniony.
§ 16
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie określonym w § 17 ust. 4 pkt 2-3 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Rada Sołecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 4 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 10, przez członka
Rady na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywaniu uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonywanie uchwał zebrania,
6) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

dotyczącymi

udziału

mieszkańców

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu
wspólnej realizacji zadań.
5. Przekazanie sołectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy sołectwem a Miastem i Gminą na wniosek Rady
Sołeckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy następuje na okres powyżej 3 lat.
6. W zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie sołectwo swobodnie zarządza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Burmistrza i Radę, jak również swobodnie dysponuje dochodami
uzyskanymi z tego źródła.
7. Sołectwo nie może zmieniać przeznaczenia, ani zbywać przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZĘŚĆ V.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres odpowiadający kadencji Rada Miejska,
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania.
3. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
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§ 19
1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rady Miejskiej nie później niż 6 miesięcy od dnia
wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dokonujące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając porządek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin wyborów stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Statutu.
3. Kadencja sołtysa trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji sołtys pełni swą funkcję do dnia wyboru swego następcy.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję
Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Do
zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego
wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 21
1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
2. Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji społecznej, stowarzyszeniom, instytucjom gospodarczym bądź spółdzielczym działającym na
terenie sołectwa,
4) Mieszkańcom sołectwa, uprawnionym do głosowania, których wniosek uzyska poparcie ,co najmniej 20%
mieszkańców.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w szczególności:
1) zarzuty dotyczące nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
2) zarzuty dotyczące niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
3) zarzuty wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
4. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
5. W celu odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej w całości albo poszczególnych jej członków – Burmistrz zwołuje
zebranie wiejskie ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję
skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.
8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w czasie kadencji.
§ 22
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, członka lub wszystkich członków Rady Sołeckiej z pełnionych
funkcji – Burmistrz w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18-20
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3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza Sołtys informując o tym
Burmistrza.
CZĘŚĆ VI.
Nadzór nad działalnością Sołectwa
§ 23
Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawnie kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.
§ 24
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania
Sołectwa.
2. Sołtys obowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich
podjęcia.
3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.
§ 26
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być
uchylona przez Burmistrza.
2. Wniosek o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części może złożyć każdy
z uczestników Zebrania Wiejskiego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin
załatwienia.
§ 27
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza może
w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni
funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa.
Każdy z członków Zebrania Wiejskiego może złożyć do Burmistrza wniosek o uchylenie uchwały lub
stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
CZĘŚĆ VII.
Postanowienia końcowe
§ 28
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic i nazwy sołectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrębnej uchwały.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Załącznik nr 1
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego Sołectwa dotyczący wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
1. W zebraniu biorą udział osoby stale zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania.
2. W zebraniu mogą wziąć udział inne zaproszone osoby bez prawa głosu.
3. Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie (ogółem:
..................... tj. .................osób), w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie zwołuje się w drugim
terminie. Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość osób biorących udział w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany w okręgu, do którego należy sołectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego Zebrania wybiera się Komisję Skrutacyjną.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
8. Po ustaleniu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
2) Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dotyczące wyboru
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.
5) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
9. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania i Sołtys.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko w czasie trwania dzisiejszego zebrania.
Sołtys ……………………………………………Przewodniczący
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Uzasadnienie
W celu ujednolicenia uchwały w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw z terenu gminy Sztum zgodnie
z załącznikami, jest konieczne dostosowanie do obowiązujących przepisów i ich zmian.
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