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STATUT  SOŁECTWA  
 

BYCHLEW 

 
ROZDZIAŁ I  

SOŁECTWO  I  TEREN  JEGO  DZIAŁANIA 

§1 

                                 
W skład sołectwa wchodzi wieś Bychlew. 

§2 
 

Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik nr l do 
niniejszej uchwały . 

 

§3 

Sołectwo posiada zdolność sądową. 

ROZDZIAŁ II 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA 

§ 4 

1. Organami sołectwa są: 

l/ zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy, 
2/ sołtys - organ wykonawczy . 

2. Sołtysa wspomaga w jego działaniu Rada Sołecka . 

3. Zebranie wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne wewnętrzne organy  



     sołectwa , na przykład komisje , określające zakres ich działania . 

4. Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata od dnia wyborów . 

 
KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 5 

1. Do kompetencji opiniodawczych sołectwa należą wszystkie sprawy dotyczące sołectwa   
 mające wpływ na jego organizację, strukturę a także granice. 

2. W szczególności do zebrania wiejskiego należy: 

l/ prowadzenie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym sołectwu na  
     podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy,  

2/ uchwalanie planu finansowego sołectwa,  

3/ decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych,  

4/ rozstrzyganie o toku postępowania w przypadku, gdy działania organów gminy nie  
     odpowiadają złożonym wnioskom,  

5/ ustalanie wysokości udziału mieszkańców w budowie infrastruktury technicznej w  
     sołectwie, 

6/ wybór sołtysa, rady sołeckiej i organów wewnętrznych sołectwa,  

7/ podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia do Zarządu Gminy o wykonywanie przez  
    sołectwo niektórych zadań własnych gminy na obszarze sołectwu.  

8/ występowanie z wnioskiem do Zarządu Gminy o rozpatrzenie spraw, których  
     załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,  

9/ opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę  
    Gminy projekty uchwał,  

l0/ ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskim 

KOMPETENCJE SOŁTYSA 

§ 6 

1. Kompetencje sołtysa: 

l/ reprezentuje sołectwo na zewnątrz, 

2/przewodniczy Radzie Sołeckiej, 



3/ zwołuje i organizuje zebranie wiejskie i w tym celu: 

- rozwiesza ogłoszenia o zebraniu w takim miejscu i terminie, aby zapewnić jak  
       najszerszy udział mieszkańców, 

- poza ogłoszeniem sołtysi mogą korzystać z innych sposobów zawiadamiania  
   mieszkańców jak np. przekazywanie pisma obiegowego o zebraniu z jednego  
   zabudowania do drugiego, 

4/ realizuje uchwały Rady Gminy dotyczące sołectwa, a  zapoznanie się  
                  z uchwałami Rady Gminy przez jak najszerszy krąg mieszkańców, 

5/ opiniuje wnioski mieszkańców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub   
     umorzenia podatkowe, 

6/  w zakresie ustalonym przez Radę Gminy dokonuje poboru podatków, 

7/ uczestniczy w sesjach Rady Gminy a także jej organów bez prawa do  
     głosowania. Jest obowiązany brać udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy,  
     jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa Z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach  
     organów Rady Gminy przysługują sołtysowi diety i zwrot kosztów podróży na  
     zasadach ustalonych dla radnego, 

8/  składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu wiejskim. 
 

2.  Sołtys wraz z Radą Sołecką zawiera z Zarządem Gminy umowy w sprawach, o których  
     mowa w § 5 ust. l i 7. 

RADA SOŁECKA 

§ 7 

1. Rada Sołecka pomaga sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa. Rada  
     składa się z sołtysa jako przewodniczącego, zastępcy oraz ....... członków. 

2.  Rada inicjuje i prowadzi na terenie sołectwa działalność społeczną i kulturalną. 

3. Rada zajmuje stanowisko w konkretnej sprawie poprzez głosowanie: o wynikach  
     głosowania decyduje zwykła większość głosów. 

 

ZASADY ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 8 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa  
      zameldowani lub stałe przebywający na obszarze sołectwa, posiadający czynne i bierne   
      prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. 



 

§ 9 

1.  Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Sołeckiej, na  
      pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa, a także na wniosek Zarządu  
      Gminy. 

2. Zebranie może również zwołać radny w porozumieniu z sołtysem. 

 
3. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożności sprawowaniu przez sołtysa urzędu  
     do zwołania zebrania wiejskiego upoważnia się członka Rady Sołeckiej wskazanego  
     przez Zarząd Gminy. 

§10 

1. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeby, w zasadzie nie rzadziej niż raz  
     w roku. 

2.  Zebranie wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, jeżeli uczestniczy w nim  
      co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa. 

3. Przepisu § 10 ust. 2 nie stosuje się, gdy zebranie odbywa się w drugim terminie.  
     Ewentualność drugiego terminu jako przesłanki ważności zebrania oraz podjętych na  
     nim uchwał podaje się w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim. 

4. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym zwykłą   
     większością głosów. 

5. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 
 

 
PRZEBIEG ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

§ 11 

1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub inny członek Rady Sołeckiej. 

2. Porządek obrad usiała zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez 
sołtysa. 

3. Zebrania wiejskie są protokołowane przez protokolanta, którym powinien być członek  
     Rady Sołeckiej lub inna wyznaczona przez zebranie osoba. 



4. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać: 
a/ miejsce i datę zebrania, 
b/ stwierdzenie ważności zebrania, 
c/ porządek zebrania, 
d/ treść podejmowanych uchwał oraz przebieg dyskusji, 
e/ podpisy sołtysa i protokolanta, 

    f/ do protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie załączniki. jeśli były one  
    niezbędne do dyskusji. 

 
5. Protokół z zebrania przesyła się niezwłocznie Zarządowi Gminy.  

 

§ 12 

W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji 
zebrań. Zarząd Gminy wyznacza poszczególnych członków Zarządu lub pracowników 
Urzędu do kontaktów z sołectwem. 

 
 

MAJĄTEK SOŁECTWA I JEGO FINANSE 

§ 13 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminy przekazanego mu odrębną uchwałą  Rady 
Gminy. 

2. Uprawnienia wymienione w ust. l sołectwo realizuje poprzez: 
     a/ zachowanie mienia i osiąganie z niego normalnych korzyści, w tym pobieranie   
          dochodów,  
     b/ utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego obecnego 
           przeznaczenia,  
     c/ normalną, gospodarczą eksploatację mienia. 

§ 14 

1. Sołectwo może prowadzić samodzielnie gospodarkę finansową w ramach budżetu 
gminy. 

2. W celu realizacji zasady samodzielności finansowej, zebrań e wiejskie uchwała roczny 
plan finansowo-rzeczowy, zwany budżetem sołectwa. 

3. Budżet sołectwa określa wydatki sołectwa co najmniej w ujęciu działowym. W tej 
formie budżet sołectwa stanowi załącznik do uchwały budżetowej gminy. 

4. Budżet sołectwa uwzględnia w pełni środki finansowe z budżetu gminy przekazane do 
dyspozycji sołectwa. 



§ 15 

1. Dochodami sołectwa mogą być: 
a/   udziały w budżecie gminy,  
b/   dotacje celowe z budżetu gminy,  
c/   dochody uzyskane z tytułu zarządem mieniem gminy,  
d/ dochody z imprez, wystaw, konkursów, koncertów organizowanych zgodnie  
       z obowiązującymi przepisami,  
e/   dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych. 

2. Środki finansowe z budżetu sołectwa przeznacza się w szczególności na: 
a/ dofinansowanie budowy infrastruktury technicznej w sołectwie.  
b/ utrzymanie i konserwację mienia gminy przekazanego w zarząd sołectwa. 

§ 16 

l. Środki finansowe sołectwa gromadzone są na rachunku bankowym gminy.  
Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy. 

2. Nadzór nad działalnością finansową sołectwa sprawuje Komisja Rewizyjna Rady    
     Gminy oraz Skarbnik Gminy. 

 

ROZDZIAŁ III 
 
 

ORDYNACJA WYBORCZA DO WYBORÓW SOŁTYSA 
I RAD SOŁECKICH  

ORGANIZACJA WYBORÓW 

§ 17 

1. Do wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej uprawnione jest zebranie wiejskie. 

2. Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje  
     Zarząd Gminy uzgadniając termin zebrania z dotychczasowym sołtysem. Zarząd Gminy  
     wyznacza przewodniczącego zebrania spośród członków Zarządu. Za akceptacją  
     Przewodniczącego Rady Gminy, Zarząd może powierzyć przewodniczenie takiemu  
     zebraniu radnemu Rady Gminy. 

 

 
ZEBRANIE WIEJSKIE WYBORCZE 

§ 18 
 



 
1. W zebraniu wyborczym mogą uczestniczyć uprawnieni mieszkańcy sołectwa zgodnie  
     z § 8 niniejszego statutu. 

2. Ogłoszenie o terminie zebrania wiejskiego wyborczego powinno dotrzeć do  
      mieszkańców sołectwa na co najmniej 7 dni przed terminem wyborów. Ogłoszenie o  
      terminie zebrania wiejskiego wyborczego podawane jest do wiadomości mieszkańców   
      w sposób ustalony w statucie sołectwa. 

3. Do ważności zebrania wiejskiego wyborczego mają zastosowanie przepisy § 10   
 ust. 2 i 3 niniejszego statutu. 

PRZEBIEG ZEBRANIA 

§ 19 

l. Zebranie wiejskie wysłuchuje sprawozdania sołtysa i Rady Sołeckiej 7 okresu kadencji  
    i przyjmuje je w głosowaniu jawnym. 

2. Skład Komisji Skrutacyjnej w liczbie trzech osób zatwierdza się przy braku głosów  
     sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przeprowadzane jest głosowanie. 

3. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydat na sołtysa lub Rady Sołeckiej. 

4. Komisja Skrutacyjna przeprowadza w pierwszej kolejności wybory sołtysa i przyjmuje 
w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na sołtysa muszą mieć czynne i bierne 
prawo wyborcze oraz mogą być wysuwani przez mieszkańców albo działające na 
terenie sołectwa organizacje społeczne. Nie ogranicza się liczby kandydatów. 

5. Kandydaci na sołtysa muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. 

6. Głosowanie jest tajne. W tym celu Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania  
    zaopatrzone pieczęcią sołectwa z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów. 

7. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że mieszkaniec sołectwa stawia znak "X" przy   
     nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos. Dla ważnego wyboru wymagana jest   
     bezwzględna większość głosów obecnych na zebraniu mieszkańców /50% o + 1/. 

8. W przypadku braku uzyskania przez któregoś z kandydatów bezwzględnej większości 
głosów, głosowanie powtarza się z pominięciem kandydata, który uzyskał najmniejszą 
liczbę głosów. 

9. Dalszymi czynnościami Komisji Skrutacyjnej są: 
- zebranie głosów, 
- ustalenie wyników wyborów, 
- sporządzenie protokołu. 



10. Druki protokołów do głosowania dla Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania 
dostarcza Zarząd Gminy. 

11. W sposób określony w ust. od 2 do 10 przeprowadza się wybory członków Rady   
 Sołeckiej z tym zastrzeżeniem, że w skład Rady Sołeckiej wchodzą ci spośród   
 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

12.Protokół Komisji Skrutacyjnej powinien zawierać : 
- skład komisji Skrutacyjnej, 
 - ilość osób uprawnionych do głosowania, 
- ilość osób uczestniczących w głosowaniu, 
- ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych, 
- ilość głosów oddanych na każdego kandydata, 
- stwierdzenie dokonanego lub nie dokonanego wyboru, 
- podpisy wszystkich członków Komisji oraz przewodniczącego zebrania. 

13. Protokół z zebrania przesyła się niezwłocznie Zarządowi Gminy. 

 

 
ODWOŁANIE   SOŁTYSA   I   CZŁONKÓW   RADY   SOŁECKIEJ 

 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH 

§ 20 

l. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem   
    wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli  
    nie wykonują obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub  
    dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

2. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego. 

3. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu 

powołuje się Komisję Odwoławczą powierzając jej obowiązki przeprowadzenia 

głosowania odwoławczego. 

§ 21 

Jeżeli w trakcie kadencji zajdzie potrzeba dokonania wyboru sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej, zebranie wyborcze dla wyboru sołtysa zwołuje się jak w § 17,18 i 19. W 
przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w czasie 
kadencji, zebranie zwołuje sołtys powiadamiając Zarząd Gminy i Przewodniczącego Rady 
Gminy. Czynności doprowadzające do wyboru przeprowadza się analogicznie jak w § 19. 



ROZDZIAŁ IV 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 

Nadzór nad sołtysem i Radą Sołecką sprawuje zebranie wiejskie. Zarząd i Rada Gminy 
może ingerować w sprawy sołectwa tylko w przypadkach, kiedy organy sołectwa działają 
niezgodnie z prawem. 

§ 23 

 
Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 


