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Załączniki Nr 7-22 

do Uchwały Nr XV/100/2003 

Rady Miejskiej w Łęcznej  

z dnia 3 grudnia 2003r. 

Statut Sołectwa   

Zofiówka,  Trębaczów,  Nowogród,  Łuszczów Kolonia,  Rossosz, Ciechanki Krzesimowskie, Ciechanki 

Łęczyńskie,  Leopoldów, Zakrzów,  Witaniów, Karolin, Podzamcze, Stara Wieś, Stara Wieś Kolonia,  

Stara Wieś Stasin, Piotrówek Drugi.  

 

I. Sołectwo i teren jego działania 

 
§ 1 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy. 

§ 2 

Sołectwo działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 14 

    poz.1591 z późniejszymi zmianami), 

2) uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej Nr XLV/362/2001 z dnia 26 października 2001r. w sprawie 

    uchwalenia Statutu Gminy Łęczna  (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 26 poz.. 690 z późniejszymi  

    zmianami), 

3) niniejszego Statutu. 

§ 3 

Sołectwo Zofiówka,  Trębaczów,  Nowogród,  Łuszczów Kolonia,  Rossosz, Ciechanki Krzesimowskie, 

Ciechanki Łęczyńskie,  Leopoldów, Zakrzów,  Witaniów, Karolin, Podzamcze, Stara Wieś, Stara Wieś Kolonia,  

Stara Wieś Stasin, Piotrówek Drugi zajmuje obszar położony w granicach określonych w załączniku 

graficznym załączonym do Statutu i obejmuje mieszkańców zamieszkałych na tym terenie. 

§ 4 

Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwę i granice Rada Miejska – po przeprowadzeniu 

konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

II.   Organy sołectwa i zakres ich działania 

§ 5 

1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy, 

2) Sołtys – organ wykonawczy wspomagany przez Radę Sołecką. 

2. Kadencja organu wykonawczego trwa 4 lata. 

3. W sołectwie działa Rada Sołecka wybierana na okres kadencji Sołtysa. 

§ 6 

1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.  

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że inny tryb przewiduje przepis szczególny. 

3. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

§ 7 
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1. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy Sołectwa, uprawnieni do głosowania. 

2. Posiedzenia Zebrania Wiejskiego są  jawne. 

§ 8 

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 z mienia komunalnego będącego  w zarządzie sołectwa, 

4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych przyznanych  sołectwu z budżetu  

    Gminy, 

5) uchwalanie najpóźniej do 20 września każdego roku wniosków do budżetu Gminy w celu 

    rozpatrzenia ich przez Radę Miejską  i uwzględnienia w budżecie następnego roku, 

6) wypowiadanie się w sprawach działalności gminnych jednostek organizacyjnych, 

7) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej przez 

    sołectwo, nie wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, 

8) opiniowanie kolejności budowy dróg gminnych oraz obiektów użyteczności publicznej i zgłaszanie 

    potrzeb w tym zakresie do Rady Miejskiej, 

9) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami, 

10) współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, branżowymi rolników oraz innymi  

      organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi (np. kółka rolnicze, ochotnicze 

      straże pożarne,  związki hodowców i plantatorów, zrzeszenia sportowe itp.), 

11) występowanie do Rady Miejskiej we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej, 

12) kierowanie zastrzeżeń do Rady Miejskiej w sprawach uchwał dotyczących sołectwa,  

13) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radę Miejską lub Burmistrza 

      dotyczących sołectwa, a w szczególności: 

a) zmiany granic i zniesienia sołectwa, 

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,  

c) aktów prawa miejscowego dotyczących sołectwa, 

§ 9 

1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. 

2. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa. 

3. Zebranie Wiejskie może być zwołane przez Burmistrza Miasta, z własnej inicjatywy lub na wniosek  

     co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału  w Zebraniu. 

4. Zebranie Wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku,  

    o którym mowa w ust.3. 

5. O terminie i miejscu obrad Zebrania Wiejskiego, zwoływanego przez Sołtysa powiadamia Sołtys 

    najpóźniej   na 7 dni przed terminem posiedzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 10 
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Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty tj. 

przez rozplakatowanie ogłoszeń w miejscach publicznych lub zawiadomienie mieszkańców w formie 

pisemnej lub ustnej  i wzięło w nim udział co najmniej  20% mieszkańców uprawnionych. 

§ 11 

1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.  

2. Posiedzenia Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez protokolanta, którym powinien być 

    członek Rady Sołeckiej. 

 

3. Protokół z posiedzenia Zebrania Wiejskiego powinien zawierać: 

a) miejscowość i datę posiedzenia Zebrania Wiejskiego, 

b) stwierdzenie ważności posiedzenia Zebrania Wiejskiego, 

c) porządek posiedzenia Zebrania Wiejskiego, 

d) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji, 

e) podpisy Sołtysa i protokolanta. 

4 Do protokołu dołącza się listę obecności . 

5. Kopię protokołu z posiedzenia Zebrania przesyła się Burmistrzowi Miasta. 

§ 12 

Do zadań Sołtysa należy: 

1) przygotowanie i zwoływanie Zebrań Wiejskich, 

2) przygotowanie na Zebranie Wiejskie projektów, rozstrzygnięć i opinii w sprawach należących do 

    kompetencji  sołectwa, 

3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 

4) administrowanie majątkiem zarządzanym przez sołectwo, 

5) organizowanie spotkań z radnymi, komisjami Rady Miejskiej, 

6) zwoływanie i  przygotowywanie posiedzeń oraz kierowanie pracami Rady Sołeckiej, 

7) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, 

8)  prowadzenie biura sołectwa, 

9) zwoływanie sprawozdawczego Zebrania Wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia roku 

     i składanie sprawozdania ze swej działalności oraz zebrania wyborczego w terminie miesięcznym  

    od zakończenia  kadencji Sołtysa, 

10) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach 

      istotnych dla Gminy i Sołectwa, 

11) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na warunkach określonych w Statucie Gminy. 

§ 13 

1. Zebranie Wiejskie wybiera 3-5 osobową Radę Sołecką wspomagającą Sołtysa w wykonywaniu 

    obowiązków. 

2. Zebranie Wiejskie może powołać także komisje, określając zakres ich działania. 

§ 14 

1. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Sołtys. 
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2. Rada Sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością głosów. 

3. Rada Sołecka pełni swoje funkcje nieodpłatnie. 

§ 15 

1. Rada Miejska w odrębnej uchwale może ustalić zasady na jakich Sołtysowi i członkom Rady 

    Sołeckiej przysługują dieta i zwrot kosztów podróży służbowej. 

2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

 

 

III. Zasady wyborcze 

§ 16 

Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie, przez stałych mieszkańców sołectwa 

uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów wywodzących się z mieszkańców sołectwa, zwykłą większością głosów.  

§ 17  

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje i prowadzi  

    do czasu wyboru Sołtysa Sołtys poprzedniej kadencji z zastrzeżeniem ust.3 

2. Zebranie wyborcze powinno odbyć się w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji. 

3. W przypadku nie zwołania Zebrania w trybie określonym w ust.1 Zebranie zwołuje Burmistrz 

    Miasta, a prowadzi osoba przez niego wyznaczona. 

4. W sołectwie, w którym nie ma budynku użyteczności publicznej, miejsce Zebrania wyborczego  

   wyznacza  Sołtys – po uzgodnieniu z Burmistrzem. 

§ 18 

1. Dla dokonania wyboru Rady Sołeckiej i Sołtysa niezbędny jest udział w Zebraniu co najmniej  

   1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. 

2. W przypadku braku quorum, wyboru dokonuje się w drugim terminie przy obecności co najmniej 10  

    osób uprawnionych do głosowania. 

§ 19 

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania 

    uczestników  Zebrania w liczbie co najmniej 3 osób. 

2. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 

    Sołeckiej. 

3. Do zadań komisji wyborczej należy: 

   a) rejestracja zgłoszeń kandydatów, 

   b) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, 

   c) ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

   d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie komisji oraz  

       przewodniczący zebrania. 

4. Protokół wraz z kartami do głosowania powinien być niezwłocznie przekazany do Burmistrza 

    Miasta. 
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§ 20 

1. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do 

    głosowania. 

2. Wybory na stanowisko Sołtysa przeprowadza się przed ustaleniem listy kandydatów na członków 

    Rady Sołeckiej. 

§ 21 

1. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej zostaje wybrany kandydat, który  uzyskał największą liczbę 

ważnie  oddanych głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów, wybory należy powtórzyć, przy zachowaniu 

    zasad określonych w ust.1 przy czym wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy uzyskali tę 

    samą  liczbę głosów. 

§ 22 

1. W przypadku zwolnienia stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie 

    stwierdza wakat i przeprowadza wybory uzupełniające. 

2. Stwierdzenie wakatu może nastąpić w sytuacji analogicznej jak wygaśnięcie mandatu radnego 

    określonej w ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  

    i sejmików województw (Dz.U. Nr z 2003 r. Nr 159 poz.1547) .  

§ 23 

1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed 

    upływem  kadencji jeżeli: 

    1) nie wykonują należycie swoich obowiązków, 

    2) naruszają postanowienia Statutu, uchwały Zebrania Wiejskiego lub Rady Miejskiej, 

    3) dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie następuje z inicjatywy 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania w głosowaniu 

    tajnym, zwykłą większością głosów przy quorum ustalonym w  § 18. 

IV. Gospodarka finansowa Osiedla.  

§ 24 

Środki finansowe sołectwa stanowią: 

1) fundusze wydzielone w budżecie gminy, 

2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa określonych przez Zebranie Wiejskie, 

3) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa, 

4) inne dochody przewidziane przepisami prawa. 

§ 25 

Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy według zasad określonych w 

załączniku  Nr 5 do Statutu Gminy Łęczna. 

 

§ 26 

1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi Sołtys zgodnie z uchwałami Zebrania Wiejskiego. 

2. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych. 



 

6 

3. W celu kontroli gospodarki finansowej sołectwa Zebranie Wiejskie może powołać komisj 

    rewizyjną. 

4. Gospodarką finansową sołectwa kontroluje Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 27 

1. Nadzór nad Sołtysem i Radą Sołecką sprawuje Zebranie Wiejskie. 

2. Każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim ma prawo domagać się sprawozdania  

    z wykonania uchwały Zebrania Wiejskiego. 

3. Nadzór nad działaniem organów sołectwa sprawuje Rada Miejska. 

4. Urząd Miejski zabezpiecza materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania określonego w § 12 

    pkt.8. 

§ 28 

Zmiana Statutu może nastąpić w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia. 

 

 

 

 


