
Załącznik  nr 20  do Zarządzenia nr 1.2019 
 Wójta Gminy Koźminek  z dnia 2 stycznia 2019r.   

STATUT   SOŁECTWA  ZŁOTNIK 

 

I. Postanowienia ogólne 

                                                                       § 1 

Sołectwo stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Koźminek.                                                            

                                                                       § 2 

Mieszkańcy miejscowości wchodzących w skład Sołectwa z mocy niniejszego statusu 

stanowią wspólnotę lokalną. 

                                                                       § 3 

Sołectwo Złotniki zwane dalej „Sołectwem” obejmuje miejscowość Złotniki. 

                                                                       § 4  

Statut Sołectwa określa organizacje i zakres działania Sołectwa. 

                                                                        § 5 

1.   Organami Sołectwa są:               

      a) Zebranie Wiejskie, 

      b) Sołtys. 

2.   Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 

3.   Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.  

 

I. Zebranie Wiejskie 

                                                                       § 6 

1. Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym w Sołectwie. 

2. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający 

czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Koźminek. 

                                                                       § 7  

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w 

roku. 

2. Sołtys zobowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie najpóźniej w terminie 7 dni od 

otrzymania pisemnego wniosku :        

a) Rady Gminy Koźminek, 

b) Wójta Gminy Koźminek,  

c) Rady Sołeckiej Złotniki , 

d) 5% liczby mieszkańców uprawnionych  do udziału w Zebraniu Wiejskim.  

3. O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców w Sołectwie za pomocą kurend  

oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, co najmniej 4 dni przed terminem 

posiedzenia wskazuje miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz tematy do omówienia. 

4. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim zawiadomieni 

zgodnie z wymogami Statutu. 

                                                                       § 8  

1. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, który następnie zarządza wybór przewodniczącego 

      zebrania i protokólanta spośród jego uczestników będących mieszkańcami Sołectwa. 

2. Przewodniczący zebrania wiejskiego ustala następnie porządek posiedzenia, który winien 

      zawierać między innymi następujące punkty:                                                                                        

      a)  przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego,  

      b) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał podjętych na poprzednim Zebraniu Wiejskim          

      oraz  z bieżącej działalności.       

3. Uchwały Zebrania Wiejskiego we wszystkich sprawach podejmowane są większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania 

wiejskiego.  

 



                                                                       § 9 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy: 

a) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego oraz mienia będącego w 

użytkowaniu lub stanowiącego własność  Sołectwa, 

b)  rozporządzanie dochodami z mienia wymienionego w ppkt.a),  

c) podejmowanie działań mających na celu utrzymanie, konserwacje i remont  

           wiejskich urządzeń komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych, 

d) organizowanie czynów społecznych, 

e) utrzymanie porządku na terenie Sołectwa,  

f) powoływanie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,  

g) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z  pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

h) uchwalanie rocznych planów finansowo-rzeczowych oraz programów działania  

Sołectwa, 

3. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa – projekty uchwał Rady Gminy 

w sprawach: 

a) planu zagospodarowania przestrzennego,  

b) budżetu Gminy,  

c) programów gospodarczych, 

d) przepisów prawa miejscowego,  

e) innych uchwał Rady Gminy.                                                      

4. Rada Gminy odrębną uchwałą określa składniki mienia komunalnego powierzonego 

Sołectwu w użytkowanie. 

III. Sołtys 

                                                                       § 10  

1. Sołtys jest organem wykonawczym w Sołectwie.  

2. Sołtys obowiązany jest dbać o przestrzeganie zasad samorządności, praworządności i 

jawności swojej pracy.        

3. Sołtys realizuje także zadania  z zakresu administracji samorządowej zlecone przez 

organy Gminy, za które otrzymuje: 

a)  ryczałt tytułem zwrotu poniesionych kosztów,   

b) diety za posiedzenie z Wójtem Gminy,   

oraz inne należności  przewidziane uchwałami Rady Gminy. 

                                                                       § 11 

W związku z realizacją zadań określonych w § 10 ust. 1 do kompetencji Sołtysa należy: 

1. zwoływanie Zebrań Wiejskich, 

2. wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 

3. kierowanie bieżącymi sprawami Sołectwa i reprezentowanie go na zewnątrz, 

4. przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdań z realizacji uchwał przez ten  

            organ podjętych, 

5. organizowanie współdziałania organów Sołectwa z Wójtem i Radą Gminy oraz 

            radnymi wybranymi w okręgach wyborczych utworzonych na terenach Sołectwa,  

6. współdziałanie z organami samorządowymi, zawodowymi i społecznymi  

            działającymi na terenie Sołectwa, 

7. reprezentowanie Sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta  Gminy, w tym  

            zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców Sołectwa, 

8. inicjowanie działań kształtujących  właściwe postawy mieszkańców a w szczególności 

            gotowość niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia społecznego       

            mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny   

            społecznej, poszanowania mienia, umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz    

            wychowania w rodzinie, 

9. organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej w tym kierowanie akcją pomocy w    



przypadku wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez 

wykonywanie zarządzeń Wójta Gminy,  

10. wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu          

ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa, w tym uczestniczenie w odbiorach 

robót i potwierdzenie wykonania prac porządkowych w sołectwie, sołtys i mieszkańcy 

wsi mogą zgłaszać ewentualne uwagi co do wykonywanych prac.  

      12. prowadzenie dokumentacji sołectwa.  

                                                                       § 12 

W wypadku niemożliwości pełnienia przez Sołtysa obowiązków służbowych jego zadanie i 

kompetencje przejmuje Przewodniczący Rady Sołeckiej. 

 

IV. Rada Sołecka 

                                                                       § 13  

1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. W skład Rady Sołeckiej 

wchodzi od 3 do 6 osób.  

2. Sołtys nie wchodzi w skład Rady Sołeckiej. 

3. Rada Sołecka obowiązana jest dbać o przestrzeganie zasad samorządności, 

praworządności i jawności swojej pracy.   

4. Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie. 

5. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Zebranie Wiejskie na wniosek Sołtysa spośród 

członków Rady Sołeckiej. 

6. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.  

7. Rada Sołectwa ma prawo wnoszenia swoich projektów uchwał pod obrady Zebrania 

Wiejskiego 

                                                                       § 14 

1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje jej Przewodniczący w zależności od potrzeb . 

2. Przewodniczący Rady Sołeckiej zobowiązany jest zwołać zebranie Rady Sołeckiej w 

terminie 7 dni od otrzymania wniosku: 

a) Sołtysa  

b) 1/3 liczby członków Rady Sołeckiej. 

 

V. Tryb wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 

                                                                       § 15  

1. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy określając miejsce, 

dzień i godzinę zebrania Wiejskiego, jego drugi termin oraz osobę otwierającą zebranie. 

2. Zarządzenie Wójta  Gminy podaje się do wiadomości mieszkańcom Sołectwa co najmniej 

na 7 dni przed terminem Zebrania Wiejskiego. 

                                                                        § 16 

1. Dla dokonania wyboru organów Sołectwa wymagana jest osobista obecność na Zebraniu 

Wiejskim co najmniej 10% uprawnionych mieszkańców Sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie przybyła wymagana liczba mieszkańców wybory 

odbywają się w drugim terminie. 

                                                                        § 17  

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie przynajmniej 3 osób, wybrana  

spośród uczestników zebrania. Jej członkiem nie może być osoba kandydująca na  Sołtysa  

lub do Rady Sołeckiej. . 

2. Do zadań Komisji Wyborczej należy :  

a) przygotowanie kart do głosowania  

b) przeprowadzenie głosowania  

c) ustalenie wyników głosowania  

d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów 



e) ogłoszenie wyników wyborów 

                                                              § 18 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów do poszczególnych 

organów Sołectwa, zgłoszonych bezpośrednio na zebraniu przez uprawnionych jego 

uczestników. 

2. Wybory poszczególnych organów Sołectwa przeprowadza się oddzielnie. 

3. Kandydatem na Sołtysa lud do Rady Sołeckiej  nie mogą być osoby skazane za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego . 

                                                                    § 19  

1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i 

bezpośrednim. 

2. Sołtys i Rada Sołecka  po upływie kadencji pełnią swoje funkcje do czasu wyboru 

nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.  

                                                                    § 20 

1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

2. Jeżeli w wyborach Sołtysa zgłoszono jednego  kandydata, to zostaje on wybrany na tę 

funkcję gdy uzyska więcej niż 50% oddanych głosów. 

                                                                      § 21 

1.   Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą być odwołani poprzez Zebranie                                              

      Wiejskie przed upływem kadencji z powodu : 

      a) nie wywiązywania się z obowiązku  

      b) naruszania postanowień Statutu Sołectwa i uchwał Zebrania Wiejskiego  

      c) popełnienie czynu dyskwalifikującego daną osobę w opinii środowiska. 

2.   Odwołanie z zajmowanej funkcji w przypadkach określonych w ust. 1 powinno być     

      podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 

3. Odwołanie z funkcji następuje według zasad określonych w § 20. 

                                                                      § 22  

1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa na wskutek : 

a) śmierci  

b) zrzeczenia się mandatu  

c) utraty prawa wybieralności  

d) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo popełnione z chęci zysku 

lub innych niskich pobudek. 

2. Wygaśnięcie mandatu określonego w ust.1 stwierdza Zebranie Wiejskie. 

                                                                       § 23 

1. W wypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w 

ciągu 30 dni przeprowadza się wybory uzupełniające. 

2. Wybory uzupełniające na funkcję Sołtysa zarządza Wójt Gminy. 

3. Wybory uzupełniające składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 

Sołeckiej przeprowadza Zebranie Wiejskie. 

4. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w §15 –20. 

 

VI. Zarządzanie mieniem sołectwa. 

                                                                 § 24 

1.   Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę . 

2.   O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego decyduje Rada Gminy odrębną       

      uchwałą.  

2. Wysokość funduszu sołeckiego  oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa 

odrębna ustawa .  

                                                                 § 25 

Mieszkańcy realizują zadania Gminy poprzez: 



1.  opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa, 

2.  współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 

     społecznych, 

3.  oraz w innych sprawach wskazanych przepisami prawa.  

                                                                       § 26 

Sołectwo jest upoważnione do decydowania o: 

1.   wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego przekazanego   

Sołectwu, o ile nie jest to sprzeczne z ich społeczno - gospodarczym przeznaczeniem, 

2.   przeznaczaniu dochodów ze składników mienia przekazanych Sołectwu, 

3.  konserwacji i remontach składników mienia przeznaczonych do powszechnego użytku 

oraz użytkowanych bezpośrednio przez organy Sołectwa. 

                                                                       § 27 

Dochodami Sołectwa mogą być: 

a) wpływy z wynajmowania i wydzierżawiania składników mienia komunalnego 

przekazanego Sołectwu, 

b) dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych. 

                                                                 § 28 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Koźminek. 

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Urząd Gminy Koźminek .  

2. Środki finansowe Sołectwa mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań 

własnych Gminy. 

 

VII. Nadzór nad działalnością Sołectwa 

                                                                       § 29 

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z 

prawem, celowości , rzetelności i gospodarności.  

                                                                       § 30 

Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada  Gminy i Wójt Gminy 

                                                                       § 31 

1.Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień 

dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów. 

2.Do wykonywania czynności, o jakich mowa w ust. 1 organy wymienione mogą delegować 

swych przedstawicieli. 

 

VIII. P o s t a n o w i e n i e   k o ń c o w e 

                                                                       § 32 

 Zmiany Statutu Sołectwa dokonuje Rada Gminy. 

                                                                       § 33  

W przypadku spornych postanowień niniejszego Statutu interpretuje wiążąco Wójt  Gminy. 

                                                                       § 34  

Wszelkie zmiany w zakresie tworzenia nowych sołectw lub zmian ich granic podejmuje Rada 

Gminy na wniosek większości mieszkańców miejscowości.                 


