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Podla.2003.32.753
UCHWAŁA Nr 31/V/03
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Ciechanowiec.
(Białystok, dnia 28 marca 2003 r.)
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806), po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami, uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statuty następującym sołectwom gminy Ciechanowiec: Antonin,
Bujenka, Ciechanowczyk, Czaje Bagno, Caje Wólka, Dąbczyn, Kobusy, Koce Basie, Koce
Schaby, Kosiorki, Koce Piskuły, Kozarze, Kułaki, Łempice, Malec, Nowodwory, Pobikry,
Przybyszyn, Radziszewo Króle, Radziszewo Sieńczuch, Stare Radziszewo, Skórzec,
Tworkowice, Trzaski, Winna Chroły, Winna Poświętna, Winna Wypychy, Wojtkowice Dady,
Wojtkowice Glinna, Stare Wojtkowice, Zadobrze, określające organizację i zakres działania
stanowiące załączniki od nr 1 do 31 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 111/XXIII/96 Rady Miejskiej Ciechanowiec z dnia 27 maja
1996 r. w sprawie nadania statutu sołectwom.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
STATUT SOŁECTWA ANTONIN
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Antonin jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Antonin.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)
2)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
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3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
1) inkasowanie podatków;
2) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
3) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
5) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
6) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
7) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
8) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
9) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
10) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
11) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
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Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
STATUT SOŁECTWA BUJENKA
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Bujenka jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Bujenka.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
STATUT SOŁECTWA CIECHANOWCZYK
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Ciechanowczyk jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Ciechanowczyk.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
STATUT SOŁECTWA CZAJE BAGNO
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Czaje Bagno jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Czaje Bagno.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;

http://lexonline-04.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=13273182420211475&nro... 2012-01-23

Nadanie statutu sołectwom gminy Ciechanowiec. - Podla.2003.32.753

Strona 11 z 94

2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 5
STATUT SOŁECTWA CZAJE WÓLKA
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Czaje Wólka jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Czaje Wólka.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 6
STATUT SOŁECTWA DĄBCZYN
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Dąbczyn jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Dąbczyn.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;

http://lexonline-04.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=13273182420211475&nro... 2012-01-23

Nadanie statutu sołectwom gminy Ciechanowiec. - Podla.2003.32.753

Strona 17 z 94

2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 7
STATUT SOŁECTWA KOBUSY
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Kobusy jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Kobusy.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 8
STATUT SOŁECTWA KOCE BASIE
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Koce Basie jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Koce Basie.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 9
STATUT SOŁECTWA KOCE SCHABY
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Koce Schaby jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Koce Schaby.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
§podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 10
STATUT SOŁECTWA KOCE PISKUŁY
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Koce Piskuły jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Koce Piskuły.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 11
STATUT SOŁECTWA KOSIORKI
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Kosiorki jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Kosiorki.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 12
STATUT SOŁECTWA KOZARZE
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Kozarze jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Kozarze.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.

http://lexonline-04.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=13273182420211475&nro... 2012-01-23

Nadanie statutu sołectwom gminy Ciechanowiec. - Podla.2003.32.753

Strona 37 z 94

Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 13
STATUT SOŁECTWA KUŁAKI
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Kułaki jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Kułaki.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)
2)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
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3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
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Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 14
STATUT SOŁECTWA ŁEMPICE
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Łempice jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Łempice.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 15
STATUT SOŁECTWA MALEC
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Malec jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Malec.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)
2)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;

http://lexonline-04.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=13273182420211475&nro... 2012-01-23

Nadanie statutu sołectwom gminy Ciechanowiec. - Podla.2003.32.753

Strona 44 z 94

3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
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Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 16
STATUT SOŁECTWA POBIKRY
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Pobikry jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Pobikry.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 17
STATUT SOŁECTWA CZAJE BAGNO
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Czaje Bagno jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Czaje Bagno.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.

http://lexonline-04.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=13273182420211475&nro... 2012-01-23

Nadanie statutu sołectwom gminy Ciechanowiec. - Podla.2003.32.753

Strona 51 z 94

3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 18
STATUT SOŁECTWA PRZYBYSZYN
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Przybyszyn jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Przybyszyn.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 19
STATUT SOŁECTWA RADZISZEWO KRÓLE
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Radziszewo Króle jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez
Radę Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Radziszewo Króle.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 20
STATUT SOŁECTWA RADZISZEWO SIEŃCZUCH
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Radziszewo Sieńczuch jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną
przez Radę Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Radziszewo Sieńczuch.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
1)

§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
wybór sołtysa i rady sołeckiej;
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2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
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3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
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Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 21
STATUT SOŁECTWA STARE RADZISZEWO
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Stare Radziszewo jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez
Radę Miejską.
§ 2. Obszarem
Sobiechowo.

działania

sołectwa

są

wsie:

Stare

Radziszewo

i

Radziszewo

§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
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1) wybór sołtysa i rady sołeckiej;
2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
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2. Obrady zebrania są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
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przeprowadza wybory uzupełniające.
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 22
STATUT SOŁECTWA SKÓRZEC
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Skórzec jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Skórzec.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
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1) wybór sołtysa i rady sołeckiej;
2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
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2. Obrady zebrania są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
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przeprowadza wybory uzupełniające.
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 23
STATUT SOŁECTWA TWORKOWICE
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Tworkowice jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Tworkowice.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
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1) wybór sołtysa i rady sołeckiej;
2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
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2. Obrady zebrania są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
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przeprowadza wybory uzupełniające.
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 24
STATUT SOŁECTWA TRZASKI
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Trzaski jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Trzaski.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
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1) wybór sołtysa i rady sołeckiej;
2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zastali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
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2. Obrady zebrania są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
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przeprowadza wybory uzupełniające.
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 25
STATUT SOŁECTWA WINNA CHROŁY
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Winna Chroły jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Winna Chroły.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
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1) wybór sołtysa i rady sołeckiej;
2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
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2. Obrady zebrania są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
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przeprowadza wybory uzupełniające.
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 26
STATUT SOŁECTWA WINNA POŚWIĘTNA
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Winna Poświętna jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez
Radę Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa są wsie: Winna Poświętna, Stara Winna i Winna
Wilki.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
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§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej;
2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
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§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
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urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 27
STATUT SOŁECTWA WINNA WYPYCHY
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Winna Wypychy jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Winna Wypychy.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
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zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej;
2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
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§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
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urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 28
STATUT SOŁECTWA WOJTKOWICE DADY
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Wojtkowice Dady jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez
Radę Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Wojtkowice Dady.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
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zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej;
2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
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§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
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urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 29
STATUT SOŁECTWA WOJTKOWICE GLINNA
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Wojtkowice Glinna jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez
Radę Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Wojtkowice Glinna.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
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zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej;
2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
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§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
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urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 30
STATUT SOŁECTWA STARE WOJTKOWICE
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Stare Wojtkowice jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez
Radę Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Stare Wojtkowice.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
e) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
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zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej;
2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
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§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
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urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 31
STATUT SOŁECTWA ZADOBRZE
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Zadobrze jest jednostką pomocniczą gminy utworzoną przez Radę
Miejską.
§ 2. Obszarem działania sołectwa jest wieś Zadobrze.
§ 3. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz
podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji gminy.
Organy sołectwa
§ 4. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie,
b) sołtys,
c) rada sołecka.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.
§ 6. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy sołectwa, posiadający stałe
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zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
§ 7. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej;
2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;
3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego,
stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa;
4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie oraz
uchwalanie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony czas i w
określonej wysokości;
5) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności
gospodarczej przez sołectwo;
6) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami
użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem;
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami;
8) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników
oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi;
9) wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach
dotyczących społeczności lokalnej;
10) wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską, a w
szczególności:
a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
d) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Burmistrza z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców
sołectwa.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 10. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań sołtysa należy:
2) inkasowanie podatków;
3) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;
4) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach
należących do kompetencji sołectwa;
5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
6) gospodarowanie majątkiem sołectwa;
7) organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady Miejskiej;
8) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;
9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
10) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;
11) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia
roku;
12) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich
sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
§ 11. 1. Zebranie wiejskie wybiera 3 - osobową radę sołecką wspomagającą sołtysa w
wykonywaniu jego obowiązków.
2. Zebranie wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania.
§ 12. 1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady
sołeckiej.
2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością
głosów.
3. Rada sołecka pełni funkcję nieodpłatnie.
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§ 13. 1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys, jako przewodniczący rady sołeckiej,
chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w
Ciechanowcu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są bezpośrednio przez mieszkańców sołectwa
oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 15. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim
wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków
rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie co
najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie
bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa
Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o
obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka
rady sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§ 17. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności
przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do
głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej.
2. Nieważne są głosy na kartach:
2) całkowicie przedartych;
3) innych niż ustalone w ust. 1.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 19. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,
jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 20. 1. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu
całej rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa z
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urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa zebranie wiejskie, zwołane przez
Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc stwierdza wakat i
przeprowadza wybory uzupełniające.
Gospodarka finansowa sołectwa
§ 21. Środki finansowe sołectwa stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez sołectwo;
2) fundusze pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;
3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 22. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków
finansowych.
2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na cele określone
w uchwale Rady Miejskiej.
§ 23. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys, zgodnie z uchwałami
zebrania wiejskiego.
2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków
finansowych.
Kontrola i nadzór nad sołectwem
§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach własnego
budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska poprzez
Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 25. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 26. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek
zebrania wiejskiego w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
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