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STATUT SOŁECTWA 

KIJASZKOWO

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1
1. Ogół mieszkańców sołectwa Kijaszkowo stanowi samorząd mieszkańców wsi.

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: Samorząd Mieszkańców Wsi Kijaszkowo.

§2
1. Samorząd mieszkańców wsi Kijaszkowo jest jednostką pomocniczą gminy, którego 

mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy 

Czernikowo.

2. Samorząd mieszkańców wsi Kijaszkowo działa na podstawie przepisów prawa, a w 

szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zra.),

statutu gminy Czernikowo,

- niniejszego statutu.

Rozdział 2

Organizacja i zakres działania organów sołectwa

§3
Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie,

2) sołtys,



3) rada sołecka.

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.

§5
Do zadań samorządu mieszkańców wsi Kijaszkowo należy:

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, 

wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

5) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa,

6) dysponowanie przyznanymi środkami pieniężnymi i materialnymi.

§6
Zadania określone w § 5 samorząd mieszkańców wsi realizuje poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców,

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 

społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla 

mieszkańców sołectwa,

4) występowanie z wnioskiem do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie 

wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

5) współpracę z radnym lub radnymi z terenu sołectwa,

6) ustalania zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi,

7) powoływanie komitetów do czynów społecznych.

§7
Do właściwości zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie sołtysa,

§ 4



2) wybór i odwołanie rady sołeckiej,

3) decydowanie w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji 

oraz w sprawach przekazanych do rozstrzygnięcia przez Radę Gminy,

4) dysponowanie mieniem komunalnym przekazanym przez organy gminy,

5) rozstrzyganie zaistniałych w sołectwie konfliktów,

6) kontrolowanie działań sołtysa i rady sołeckiej w zakresie wykonywania ich obowiązków,

7) ustalanie sposobów zarządzania i korzystania z mienia komunalnego będącego 

w posiadaniu sołectwa,

8) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji sołectwa.

§8

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy Czernikowo.

2. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje 

do rozpatrzenia przez Radę Gminy.

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.

§9
Do realizacji wspólnych przedsięwzięć organy sołectwa nawiązują współpracę z organami 

innych sołectw na terenie gminy, zawierając stosowne porozumienia i podejmując wspólne 

uchwały.

Rozdział 3

Sołtys i Rada Sołecka

§10

1. Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej trwa 4 lata.

2. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ H
Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1) realizacja uchwał zebrania wiejskiego,

2) realizacja zadań z zakresu administracji samorządowej zgodnie z upoważnieniem Rady 

Gminy,

3) zwoływanie zebrań wiejskich,



4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,

5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

6) przewodniczenie zebraniu wiejskiemu,

7) współdziałanie z radą sołecką przy wykonywaniu uchwal zebrania wiejskiego,

8) wydawanie opinii w sprawach wskazanych przez Wójta łub Radę Gminy.

§12

1. Sołtys przedkłada na zebraniach wiejskich informacje o swojej działalności.

2. Sołtys może wziąć udział w sesjach Rady Gminy.

3. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym 

oraz zgłaszania wniosków zebrania wiejskiego.

§ 13

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką.

2. Rada sołecka składa się z przynajmniej 3 osób.

3. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys, o ile zebranie wiejskie nie wybierze odrębnie 

przewodniczącego rady sołeckiej.

4. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa w realizacji jego zadań. Rada 

sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

6. Radny z sołectwa ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu rady sołeckiej.

7. Rada sołecka jest stałym komitetem czynów społecznych.

8. Rada sołecka w szczególności:

1) opracowuje i przedstawia na zebranie wiejskie projekty uchwał w sprawach będących

przedmiotem zebrania wiejskiego,

2) opiniuje realizację przez sołtysa uchwał zebrania wiejskiego,

3) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców 

w rozwiązywaniu problemów sołectwa,

4) pomaga w organizacj i zebrania wiej skiego.

9. Sołtys składa na zebraniu wiejskim informację o działaniu rady sołeckiej.



Rozdział 4

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych

uchwał.

§ 14
Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający 

czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§15
Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) rady sołeckiej,

2) co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,

3) Rady Gminy lub Wójta.

§16
1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Zebranie wiejskie, którego przedmiotem ma być wybór sołtysa i rady sołeckiej powinno 

odbyć się w miejscu publicznym (szkoła, remiza, świetlica).

3. Zebranie wiejskie na wniosek organów, (o których mowa w § 15 pkt 3) powinno być 

zwołane w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawca prosi o termin 

późniejszy.

4. O zebraniu wiejskim sołtys zawiadamia mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo 

przyjęty.

5. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 4 sołtys zobowiązany jest wysłać pismo 

okólne.

§17

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali powiadomieni, zgodnie 

z wymogami statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może 

wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania.



3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez

sołtysa.

4. Projekt porządku obrad musi być skonsultowany z radą sołecką.

§13
1. Zebranie wiejskie jest upoważnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania 

uchwał w obecności co najmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania, o ile zebranie 

nie postanowi inaczej.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano frekwencji, o której mowa w ust. 1, zebranie 

jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu za 

wyjątkiem dokonywania wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

3. Jeżeli na zebraniu wiejskim, którego przedmiotem miał być wybór sołtysa i rady sołeckiej 

nie osiągnięto frekwencji, o której mowa w ust. 1, Wójt wyznacza drugi termin zebrania.

4. Zebranie wiejskie w drugim terminie odbywa się nie wcześniej niż 7 dni od zebrania 

w pierwszym terminie.

5. Zebranie wiejskie w drugim terminie jest ważne bez względu na frekwencję.

6. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.

7. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie wiejskie może postanowić 

o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

8. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane. Uchwały podpisuje sołtys i ogłasza 

w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 5

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej 

§19

1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Rada Gminy w formie uchwały.

2. Uchwałę o wyborach sołtysa i rady sołeckiej wraz z datą przeprowadzenia wyborów 

podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa.

3. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w losowaniu tajnym, bezpośrednim, 

spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego.

A Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza się na oddzielnych kartach do głosowania 

opatrzonych pieczęcią Rady Gminy w Czernikowie.



5. Kandydować może wyłącznie osoba posiadająca czynne prawo wyborcze na zebraniu 

wiejskim.

§20

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych 

spośród uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego.

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do wybieranych 

organów.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) ustalenie wyników głosowania,

4) ogłoszenie wyników wyborów,

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

4. Protokół z wyborów podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.

§ 21

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

§22

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem

wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują 

swoich obowiązków, naruszają postanowienia uchwał zebrania lub dopuścili się czynu 

dyskwalifikującego w opinii środowiska. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony 

przez co najmniej 1/10 osób uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim zostaje 

poddany pod głosowanie na zebraniu wiejskim, na którym został zgłoszony lub na 

następnym, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca od jego zgłoszenia.

2. Wniosku o odwołanie sołtysa lub rady sołeckiej, o którym mowa w ust. 1, nie można 

złożyć:

1) przed upływem 12 miesięcy od dnia wyborów lub dnia ostatniego wniosku w tej 

sprawie,

2) jeżeli data wyborów przedterminowych, przeprowadzonych w wyniku złożenia 

wniosku, miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.



3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

4. W przypadku odwołania sołtysa lub rady sołeckiej w trybie przewidzianym w ust. 1 nowe 

wybory przeprowadza się na zasadach określonych w statucie sołectwa.

§23

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa Rada Gminy zwołuje zebranie wiejskie 

dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie 

wiejskie zwołane prze sołtysa.

Rozdział 6

Gospodarka finansowa sołectwa 

§24

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach środków własnych oraz 

przekazanych przez Radę Gminy lub Wójta.

2. Sołtys składa corocznie Wójtowi oraz Radzie Gminy sprawozdanie z wykorzystania 

środków przekazanych sołectwu.

3. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży, inkaso od podatków, oraz dieta za udział 

w sesji Rady Gminy na zasadach i w wysokości ustalonej przez Radę Gminy.

4. Komitety do czynów społecznych są nadzorowane i rozliczne przez pracowników Urzędu 

Gminy.

Rozdział 7

Nadzór nad działalnością sołectwa.

§25

1. Rada Gminy i Wójt sprawują nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie 

wykonywania przez nie zadań własnych jak i powierzonych prze organy samorządu 

gminnego.

2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności rozpatrywanie sprawozdań 

z działalności sołectwa i dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji Rady Gminy.



3. Wójt obowiązany jest czuwać aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody 

i uszczuplenie.

4. Wójt oraz wyznaczeni prze niego pracownicy mają prawo żądania niezbędnych informacji 

i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa, jak również uczestniczyć 

w posiedzeniach organów sołectwa.

5. Wójt, jeżeli uzna uchwały zebrania sołeckiego za wykraczające poza zakres przekazanych 

mu kompetencji łub sprzeczne z prawem, powinien wstrzymać ich realizację.

6. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Rady Gminy na działanie Wójta określone 

w ust. 5, gdy narusza ono istotne interesy mieszkańców.

7. Rada Gminy badając sprzeciw:

1) uznaje jego zasadność,

2) nie uwzględnia sprzeciwu.

8. W sprawach istotnych dla sołectwa Rada Gminy rozstrzyga sprzeciw w formie uchwały.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§26

Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 27


