
Pro.iekt

z dnia 1 l grudnia 20l 9 r
Zatwierdzot,ty przęz,......'......

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia ....,...........,.., 2019 r.

w sprawie statutów sołectw Woroszyły i Katrynka

Na podstawie art.35ust 1ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz,U, z2019r,,
poz. 506, zm, poz. 1309, 1696,18l 5), po konsultacji z mieszkańcami uchwala się, co następuje:

§ l.Nadaje się statut Sołectwu WoroszyĘ utworzonemu Uchwałą Nr XVI/l8l/19 Rady Miejskiej
wWasilkowie zdnia 28listopada 2Ol9r. wsprawie podziafu Sołectwa WoroszyĘ, stanowiący załącznik
nr 1 do uchwały.

§2.Nadaje się statut Sołectwu Katrynka utworzonemu Uchwałą Nr XVI/181/19 Rady Miejskiej
wWasilkowię zdnia 28listopada 2019t. wsprawie podzińl Sołectwa WoroszyĘ, stanowiący załącznik
nr 2 do uchwały.

§3.W Uchwale Nr VII/53/03 Rady Miejskiej wWasilkowię zdnia 24kwiętnia 2003r. wsprawie
uchwalenia statutów jednostek pomocniczych (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 46poz,970) wprowadzasię następujące

zmiany:

l) w § 1 uchyla się pkt 9,

2) uchyla się zńączniknr 9.

§ 3. Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódźwa Podlaskiego i wchodzi

w Ęcie 1 stycznia 2020 r,
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ZńącznikNr 1 do uchwĄ Nr...,...........,,...

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia,,...,,..,,.,,....,,2019 r,

Statut Sołectwa Worosryły

, ".,"}lit.'il l'". u,..
§ 1. 1 . Sołectwo WoroszyĘ jest jednostką pomocni czą Gminy Wasilków.
2, IlekroĆ w statucie jest mowa o Sołectwie, należy ptzezto rozumieć jego mieszkańc ów orazterytorium.

§2.Granice sołectwa oraz jego obszar okreŚlone zostaĘ uchwałą Nr XVI/I81/19 Rady Miejskiej
w Wasilkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podziału Soiectwa Woioszyły.

§ 3. Celem Sołectwa jest tworzenie warunków uczestnictwa mieszkańców w zyciu Sołectwa i Gminy.

Rozdział2.
Zasady i tryb wyborów sołĘsa i rady sołeckiej

§ 4. 1. Pełnoletni, stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania wybierają Sołtysa i pięcioosobową
Radę Sołecką na zebraniu wyborczym.

2. SoĘs i Rada Sołecka wYbierani są_ na kadencję kończącą się wraz zkadencją Rady Miejskiej
w Wasilkowie. DotYchczas wybrany Sołfys i Rada Sołecka wykonują swoje obowiązki do d-nia wybo.u sółtysa
i Rady Sołeckiej na nową kadencję.

3. Zębranie wyborcze zwołuje Burmistrz Wasilkowa w terminie:

1) sześciu miesięcy od miesiąca utworzenia Sołectwa,

2) sześciu miesięcy od miesiąca rozpoczęciakadencji Rady Miejskiej w wasilkowie,
3) dwóch miesięcy od miesiąca, w którym w trakcie kadencji wygasł mandat sołtysa.

4,Ogłoszenie ozebraniu wyborczym umieszcza się na tablicach ogłoszeń wSołectwie niepóźniej niż
siędem dni Przed dniem zębrania. W ogłoszeniu podaje się porządJk obrad, miejsce, dziei igodzlnę
rozpoczęcia zębrania.

5. Zebranie wYborcze prowadzi Burmistrz Wasilkowa lub jego upoważniony przedstawiciel.

6. MieszkańcY Sołectwa biorący udział w zebraniu wyborczym wpisują na liście obecności swoje imię,
nazwisko, adres zamieszkania i składają czytelny podpis.

7. Prawidłowo zwołane zębranię wyborcze jest wazne bez względu na liczbę obecnych mieszkaficów
Sołectwa uprawnionych do głosowania.

8. Wybory dokonywane są zwyl<łą większością głosów.

9. W wYborach SoĘsa wybrany zostaje kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.

10. W PrzYPadku gdY kilku kandYdatów otrzymało jednakową największą liczbę głosów, przeprowadza się
sPoŚród nich Ponowne głosowanie i mandat obejmuje kandydat, który otrzymał największ ąlirczbęgłosow.

11, W wYborach RadY Sołeckiej wybranych zostaje pięciu kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów.

12,W PrzYPadku gdY kilku kandydatów otrzymńojednakową liczbę głosów, ado obsadzenia wRadzie
Sołeckiej Pozostało mniej miejsc njż lic,zba tych kandydatów, przeprońadza się spośród nich ponowne
głosowanie i obsadza się kolejne miejsca zgodnie z ust. 10.

§5. 1. WYbory Prowadzi trzyosobowa l(omisja Wyborcza wybrana wgłosowaniu jawnym spośród
obecnYch uPrawnionYch do głosowania mieszkańców. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2, Zadaniem Komisji Wyborczej jest:
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l) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa; kandydatem moze być wyłącznie mięszkaniec Sołectwa

uprawniony do głosowania,

2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Rady Sołeckiej; kandydatem może być wyłącznie mieszkaniec
Sołectwa uprawniony do głosowania,

3) przygotowanie kart do głosowania w głosowaniach tajnych nad wyborem Sołtysa i Rady Sołeckiej,

4) organizacja i przeprowadzenie głosowań, wydanie kar1 do głosowania mieszkańcom Sołectwa

uprawnionym do głosowania, wpisanym na listę obecności, o której mowa w § 3 ust. 6,

5) ustalenie wyrlików głosowań, sporządzenie i podpisanie protokołów ustalenia wyników głosowań tajnych,

6) podanie wyników wyborów nlieszkańcom obecnym na zebraniu wyborczym.

§ 6. Komisja Wyborcza pl,zeprowadza wybory Sołtysa, a po jego wybraniu wybory Rady Sołeckiej,

§ 7. 1, Na kartach do głosowania tajnego utnlęszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
zgło szo ny ch kan dy datów,

2.KarĘ na odwrocie pieczętuje się pieczęcią Burnlistrza Wasilkowa, aobok członkowie Kornisji
Wyborczej składają swoje podpisy.

3.Z lewej strotry nazwisk kandydatów umieszcza się kratki, wktór,ych wyborca zaznacza swój wybór
stawiając znakX,

4.Katlra do głosowania jest nieważna gdy nie spełnia wymogów określonych w ust. 1-3.

5. Głos jest nieważny gdy wyborca:

l ) postawi znak X poza kratką,

2) postawiw kratce znak inny niz dwie linie przecinające się w jej obrębie,

3) postawi zlakX przy nazwiskach większej liczby kandydatów niż wybierani w danym głosowaniu.

§ 8. l. Z przebiegu zębran|a wyborczego spot,ządza się protokół, wktórynr podaje się przebieg zębrania
i wyniki wyborów. Protokół podpisuje protokolant i Burmistrz Wasilkowa.

2. Kopie protokołu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w Sołectwie,

3, Do protokołu dołącza się protokoĘ Kornisji Wyborczej i kaĘ clo głosowania,

§ 9. l. W trakcię kadencji mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa z dniem złożęnia pisemnej

rezygnacji ze sprawowania funkcji lub z drrien utraĘ prawa wybieralności.

2. Rezy glację składa s i ę B urm i strzowi Wasi l kowa.

3. Burmistrz Wasilkowa stwierdza wygaśnięcie mandatu.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa zwoĘwarre jest zebranie wyborcze.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej, jej skład uzupełniają uprawnieni do

głosowania mieszkańcy Sołectwa na najbliższym Zeblaniu Wiejskim. Głosowania nie przeprowadza się jeżeli

do końca kadencji Rady Sołeckiej pozostało mniej niż rok.

Rozdział 3.

Organizacja i zadania organów Sołectwa oraz Rady Sołeckiej

§ l0. l . Zębranię Wiejskie podejnruje rozstrzygnięciaw formie uclrwał.

2. O ile przepisy szczególne nie starrowią inaczej, uchwały Zębrania Wiejskiego zapadają zwykłą
większością głosów obecnych na posiedzenilt, w głosowaniu jawnym.

3, Uchwały sprzecznę z prawem są nieważne.

4. Nieważność rrchwał stwierdza Rada Miejska w Wasilkowie.

5.Burmistrz Wasilkowa powiadamia Sołtysa iprzekazuje mu uchwałę Rady Miejskiej wsprawie
stwi erdzęnia ni ewazności uchwały Zębr ania Wiej ski ego,

6.Sottys umieszcza na okres ]4dni uchwałę Rady Miejskiej wWasilkowie na tablicach ogłoszeń

w sołectwie.
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7. Burmistrz może zawiesiĆ wYkonanie uchwaĘ, do czasu rozstrzygnięcia jej ważno ści przezRadę Miejską
w wasilkowie.

§ 11. 1. Zebranie WiejskieodbYwasięwmiarępotrzeb, nierzadziejjednakniżdwarazywroku.
2. Zebranię Wiejskie zwoływane j estprzez Sołtysa.

3. Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim vmieszcza się na tablicach ogłoszeń w Sołectwie nie później niż siedem
dni Przed dniem zebrania. W ogłoszeniu podaje się porządek obiad, miejs ce, dzień i go'dzinę 

'rozpoczęcia
zebrania.

4. SołĘs ma obowiązek zwołaĆ Zebranię Wiejskie na pisemny wniosek Burmistrza, Rady Sołeckiej lub
1/l0 mieszkańców Sołectwa, w terminie 30 dni od dnia złozćniawniosku.

5. W PrzYPadku gdY Sołtys nie wywiązuje się z obowiązku określonego w ust. 4, Zebranie Wiejskie
zwołuje Burmistrz Wasilkowa.

6. Obradom Zębrania Wiejskiego przewodnicry Sołtys, a w przypadku wskazanym w ust. 5 Burmistrz
Wasilkowa lub upowazniony przez niego przedstawiciel.

1.WYznaczonY Przęz przewodniczącego zebrania członek Rady Sołeckiej sporządza protokół zZębrania
Wiejskiego.

8. SołtYs PrzekazĄe Protokół Burmistrzowi Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia Zębrania Wiejskiego.

§ 12. Do kompetencji Zębrania Wiejskiego naleĘ:
1. Uchwalanie programów dzińania Sołectwa,

2. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania mienia przekazywanęgo przezGminę.

3. Opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa:

1) projektu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa,
2) inwestycji i remontów planowanych na terenie Sołectwa,

3) lokalizacji zakładów i obiektów, których działalność może być uciążliwadla otoczenia,

4) zmiany granic, podziału i zniesienia Sołectwa,

5) zbYcia lub zwrotu składników mięnia komunalnego będącego we władaniu Sołectwa.

4. uchwalanie planu zadahręalizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

5. Podejmowanie wspólnych przedsięw zięć z innymi sołectwami.

6. WYstęPowanie do RadY Miejskiej w Wasilkowie i do Burmistrza Wasilkowa we wszystkich sprawach
dolyczących Sołectwa.

7. Dokonanie rocznej oceny pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.

8. Rozstrzyganie skarg mięszkańców na działalność sołĘsa i Rady sołeckiej.

§ 13. 1 . Do zadań SoĘsa należy zarządzanie codziennymi sprawami Sołectwa, realizacjauchwał Zebrania
Wiejskiego oraz wykonywanie obowiązkow określonych Statutem, uchwałami Rady Miejskiej w Wasilkowie,
zarządzeniami Burmistrza Wasi lkowa.

2. SołĘs:

1) utrzymuje stĄ kontakt zmieszkańcami Sołectwa,

2) wYkonuje zadania Gminy z zakresu administracji publicznej w ramach upoważnienia,
3) utrzymuje stały kontakt z organami Gminy,

4)bierze udział w sesjach Rady Miejskiej w Wasilkowie,

5) wsPÓłorganizuje pomoc mieszkańcom w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
6) wykonuje bieżący zarząd mieniem komunalnym, którym włada sołectwo,
7) reprezentuje Sołectwo,

8) informuje mieszkańców Sołectwa o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i Sołectwa.

Id: 549ACE85.D4BB-4EC4-9 sEC- A3662836FAE1. PĘekt Strona 3



§ l4. 1 , Do zadań Rady Sołeckiej należy wspieranie SołĘsa w realizacji jego zadań i obowiązków:

l) opiniowanie spraw związanych z zarządem mieniem komunalnym będącym we władaniu Sołectwa,

2) doradzanie Sołtysowi w zakresie bieżących spraw Sołectwa oraz planów i programów jego rozwoju,

3) opiniowanie wydatkowania środków finansowych w sołectwie,

4) wspieranie Sołtysa w przygotowaniu planu wydatków funduszu sołeckiego i w jego realizacji,

5) wspieranie Sołtysa w organizowaniu przedsięwzięó o charakterze kultr,rralnynl, oświatowym, sportowym,
rekreacyjnym i wypoczynkowym mieszkańcom Sołectwa,

6) wspieranie Sołtysa w kontaktach zmieszkańcami i ptzeka:rywaniu infornracji,

2, SołĘs zwołuje posiedzenia Rady Sołeckiej i przewodniczy Ęm posiedzelliom.

3. Obrady Rady Sołeckiej są protokołowane. Protokół sporządza wyznaczony przez Sołtysa członek Rady
Sołeckiej. Protokół podpisuje Sołtys i przekazuje go Burmistl,zowi Wasilkowa w terminie 7 dni od daty
posiedzenia.

§ l5. Organy Sołectwa opiniują sprawy przedstawianęplzęz organy Gnriny Wasilków w ternrinie 14 dni od

dnia doręczenia Sołtysowi wniosku o wydanie opinii,

Rozdział 4.

Zakres zadań przekazywanych Sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji

§ 16. Do zadań Sołectwa należy:

1) zapewnienie udziału mieszkańców we współdecydowaniu o istotnych sprawaclr Sołectwa,

2) gospodarowanię mięnięm sołeckim, jego właściwe wykorzystanie i pomnażanie,

3) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych przedsięwzięć na rzęcz Sołectwa,

4) wspieranie akĘwności społecznej i współpraca z organizailami pozarządowymi działającymi na terenie

Sołectwa.

§ l7. Sołectwo we współpraay z organami Gminy uczestniczy w:

1 ) rozwijaniu infi,astruktury technicznej i społecznej sołectwa,

2) ochrorrie środowiska oraz zachowaniu terenów zielonych,

3) dbałości o porządek i czystość na tęrenie sołectwa,

4 ) zapewn i e r,iu b ezpi eczeń stwa pub l i c znego o r az o ch rony przeciw p ożarowej,

5 ) wspieraniu dzialalności wyclrowawczej i oświato w ej oraz upowszechn ianiu kultury,

6) wspieraniu kultury fizycznej i orgatrizowaniu miejsc uprawiania spottu i wypoczynku,

7) dbałości o przestrzeganię ładu przestrzennego sołectwa i należytej gospodarki terenami,

8) przeprowadzaniu konsultacji z mięszkańcami z własnej inicjaĘwy lub na zlecętlie organów gminY.

2. Sołectwo realizuje powyższe zadania poprzez inicjowanie, wspieranie otaz organizowanię aktYwnoŚci

mieszkańców , mając na celu zaspokajanie ich zbiorowych potrzeb.

Rozdział 5.

Zarząd mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa

§ 18. 1. Sołęctwo zarządza przekazanym mieniem komunalnym wzakresię wynikającym ze zwYkłego

zarządu, a w szczególności:

l) utr.zymuje mięnie w stanie niepogorszonym przez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji

iremontów,

2) korzy sta z mięnia zgodni e z jego przeznaczeniem,

3) moze oddawać w krótkotrwĄ najem lub dzięrżawę obiekty, lokale i grunty na zasadach ustalonych Przez
Burnl istrza wasi lkowa.

2. Zębranie Wiejskie moze wnioskować o przekazal"ie Sołectwu składników mienia komunalnego

znajdującego się wjego obrębie,
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3, Zgodę na Przekazanie Sołectwu mienia o którym mowa w wt. 2 wyraża Rada Miejska w Wasilkowie.
4. GosPodarkę finansową Sołectwa prowadzi Burmistrz Wasilkowa w ramach budzetu Gminy Wasilków.
5. PrzYchodY z zarządzanego przęz Sołęctwo mienia komunalnego są dochodami Gminy Wasilków.
6. Z dochodów tych rnogą być finansowane:

l ) utlzYmanie, konserwacj a i bieżące remonty mienia komunalneg o zarządzanego przez Sołectwo,
2) statutowa działalność sołectwa.

Rozdział 6.
Zakres i formY kontroli oraz nadzoru organów Gminy Wasilków nad działaniami organów Sołectwa

§ l9. 1, Nadzór i kontrolę nad działalrrością Sołectwa sprawuje Racla Miejska w Wasilkowie oraz
Burmistrz Wasilkowa.

2. Komisja RewizYjna Rady Miejskiej w Wasilkowie dokonrrje kontroli Sołectwa, co najmniej raz
w kadencj i, oceniaj ąc realizację zadań statuto wy ch przez jego organy.

3. O zamiarze PrzeProwadzenia kontroli Przewodniczący Rady Miejskiej powiaclamia organy Sołectwa co
najmniej 14 dni przed drrięm kontrolipoclając podając jej termin izakres.

4. Kontrola Prowadzona jest zgodnie zzasadami kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Wasilkowie określonymi w Statucię Gminy Wasilków.

3. Burmistrz Wasilkowa sprawuje bieżący nadzór i prowadzi kontrolę Sołectwa w zakresie:

l) gospodarowania mieniem konlunalnym przęz organy Sołectwa,

2) analizy zgodności z prawem uchwał i clziałań organów Sołectwa,

Rozdział 7.

§ 20. Statut Sołectwa udostępnia r'u * U'"i"I:ijllr".*r"rutrli"rne.j i w siedzibie sołrysa.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .,,.,...,.,,..,,,,,.

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia,.....,,.....,.,.,,.201 9 r.

Statut Sołectwa Katrynka

Rozdział l.
Postanowienia ogólne

§ l. 1. Sołectwo Katrynka jest jednostką pomocniczą Gminy Wasilków,

2. Ilekroć w statucie jest mowa o Sołectwie, należy przezto rozumieć jego mieszkańców oraz terytoriunl.

§2.Granice sołectwa oraz 1ego obszar określone zostaĘ uchwałą Nr XVI/l8l/l9 Rady Miejskiej
w Wasilkowię z dnia 28 listopada 2019 r, w sprawie podziału Sołectwa WoroszyĘ,

§ 3. Celem Sołectwa jest tworzenie wąrunków uczęstnictwa mieszkaticów w życiu Sołectwa i Gminy.

Rozdział2.
Zasady i tryb wybot,ów sołĘsa i rady sołeckiej

§ 4. l, Pełnoletni, stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania wybierają Sołtysa i pięcioosobową
Radę Sołecką na zebraniu wyborczym.

2. Sołtys iRada Sołecka wybierarii są na kaderrcję kończącą się wraz z kadencją Rady Miejskiej
w Wasilkowie, Dotychczas wybrany SołĘs iRada Sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru Sołtysa

i Rady Sołeckiej na nową kadencję.

3. Zebranie wyborcze zwołuje Burmistrz Wasilkowa w terminie:

l) sześciu miesięcy od miesiąca utworzenia Sołectwa,

2) sześciu miesięcy od miesiąca rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej w Wasilkowie,

3) dwóch miesięcy od miesiąca, w którym w trakcie kadencjiwygasł mandat Sołtysa.

4, Ogłoszenie o zębratriu wyborczynr umięszcza się na tablicach ogłoszeri w Sołęctwie nie pófuiej niz
siedem dni przed dniem zebrania. Wogłoszeniu podaje się porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę
rozpoczęcia zębrania,

5.Zębranie wyborcze prowadzi Burmistrz Wasilkowa lub jego upoważniony przedstawiciel.

6. Mieszkańcy Sołectwa biorący udział w zebraniu wyborczym wpisują na liście obęcności swoje imię,

nazwisko, adres zamieszkania i składają czytelny podpis.

7. Prawidłowo zwołane zebranie wyborcze jest ważne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców
Sołectwa uprawnionych do głosowarria,

8. Wybory dokonywane sązv,lykłą większością głosów,

9. W wybolach SoĘsa wybrany zostaje kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.

10. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało jednakową największą liczbę głosów, przeprowadza się

spośród nich ponowne głosowatlie i mandat obejmuje kandydat, który otrzymał największąliczbę głosów,

1 1 , W wyborach Rady Sołeckiej wybranych zostaje pięciu kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów.

12.W przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało jednakową liczbę głosów, a do obsadzenia w Radzie
Sołeckiej pozostało nrniej miejsc niż liczba Ęch kandydatów, przeprowadza się spośród nich ponowne
głosowanie i obsadza się kolejne miejsca zgodnie z ust. l0,

§ 5. 1. Wyboty prowadzi trzyosobowa Komisja Wyborcza wybrana w głosowaniu jawnym spośród
obecrrych uprawnionych do głosowania mięszkariców, Komisja wybiera zę swęgo grona Przewodniczącego.

2. Zadanięm Komisji Wyborczej jest:
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1) PrzYjmowanie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa; kandydatem może być wyłącznie mieszkaniec Sołectwa
uprawniony do głosowania,

2) PrzYjmowanie zgłoszeri kandydatów do Rady Sołeckiej; karrdyclatem może być wyłącznie mieszkaniec
Sołectwa uprawniony do głosowan ia,

3) PrzYgotowanie kart do głosowania w głosowaniach tajnych nad wyborem Sołtysa i Rady Sołeckiej,

4) organizacja i przeprowadzenie głosowań, wydanie kart do głosowania mieszkańcom Sołectwa
tlPrawnionym do głosowania, wpisanym na listę obecności, o której mowa w § 3 ust. 6,

5) ustalenie wyników głosowaIi, sporządzenie i podpisanie protokołów ustalenia wyników głosowań tajrrych,

6) podanie wyników wyborów mieszkańcom obecnym na zebraniu wyborczym.

§ 6. Komisja WYborcza ptzeprowadza wybory SoĘsa, a po jego wybraniu wybory Rady Sołeckiej.

§ 7. l. Na kartach do głosowania tajnego umieszcza się wporządku alfabetycznynt nazwiska iimiona
zgłoszonych kandydatów.

2.KartY na odwrocię pieczętuje się pieczęcią Burnlistrza Wasilkowa, aobok członkowie Komisji
Wyborczej składają swoje podpisy,

3.Z lewej strony nazwisk kandydatów umieszcza się kratki, wktórych wyborca zazllacza swój wybór
stawiając znakX,

4. Karta clo głosowania jest nieważna gdy nie spełnia wymogów określonych w ust. 1_3.

5. Głos jest nieważny gdy wyborca:

l) postawi znakX pozakratką,

2) postawi w kratce znak inny niż dwie linie pr.zecinające się w jej obrębie,

3) Postawi znakX przy nazwiskach większej liczby kandy datów niz wybierani w clanym głosowaniu.

§ 8. l. Z Przebiegu zebrania wyborczego sporządza się protokół, w którym podaje się przebieg zębrania
iwyniki wyborów. protokół podpisuje protokolant i Burmistrz wasilkowa.

2. Kopie protokołu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w Sołectwie.

3. Do protokołu dołącza się protokoły komisji wyborczej i karty do głosowania.

§ 9. l. W trakcię kadencji nrandat Sołtysa lub członl<a Rady Sołeckiej wygasa z dniem złożenia pisemnej
rezygnacji ze sprawowania funkcji lub z dniem utraĘ prawa wybieralności.

2, Rezygnację składa się Burmistrzowi Wasilkowa.

3. Burrnistrz Wasilkowa stwierdza wygaśnięcie mandatu.

4. W Przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa zwoływane jest zebranie wybolcze.

5. W PrzYPadku wygaśnięcia tnandattt członka Rady Sołeckiej, jej skłacl uzupełniają uprawnieni do
głosowania mieszkaricy Sołectwa na najbliższyn Zębraniu Wiejskim, Głosowania nie przeptowadza się jezeli
do końca kadencji Rady Sołeckiej pozostało mniej niż rok.

Rozdział 3.
Organizacja i zadania organów Sołectwa oraz Rady Sołeckiej

§ l0. l , Zębranię Wiejskie podejnluje rozstrzygnięcia w formie uclrwał.

2. O ilę PrzePisY szczegolne nie stanowią inaczej, uchwały Zębrania Wiejskiego zapadają zwykłą
większością głosów obecnych na posiedzeniu, w głosowaniu jawnyrn.

3. UchwaĘ sprzęcznę z prawęm są nieważtre.

4. Nieważność uchwał stwierdza Rada Miejska r,v Wasilkowie,

5,Bunnistrz Wasilkowa powiadamia Sołtysa iprzekazlje mu uclrwałę Rady Miejskiej wsprawie
stwi erdzeni a n iewaźnoś ci uchwały Zebr ania Wi ej skiego.

6. SołtYs umieszcza tra okres l4 dni uchwałę Rady Miejskiej wWasilkowie rra tablicach ogłoszeli
w sołectwie.
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7, Burmistrz może zawiesić wykonanie uchwały, do czasu rozstrzygnięcia jej ważności przez Radę Miejską
w wasilkowie.

§ ll. 1, Zębranię Wiejskieodbywasięwmiarę potrzeb,nierzadziejjednakrriżdwarazywroku.

2. Zębr anię W iej skie zwoĘwane j est przez S ołtysa,

3. Ogłoszeni e o Zębraniu Wiejskim umieszcza się na tablicach ogłoszeń w Sołectwie nie później niż siedem
dni przed dniem zebrania. W ogłoszeniu podaje się pol,ządek obrad, nriejsce, dzięń i godzirlę rozpoczęcia
zębrania.

4. SoĘs ma obowiązek zwołaó Zębranię Wiejskie na pisemny wniosek Burmistrza, Rady Sołeckiej lub
1/10 mieszkańców Sołectwa, w ternrinie 30 dni od dniazłożęnia wniosku,

5. W przypadku gdy Sołtys nie wywiązuje się z obowiązku określonego w ust. 4, Zebranie Wiejskie
zwołuje Burmistrz Wasilkowa.

6. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w przypadku wskazanym w ust, 5 Burmistrz
Wasilkowa lub upoważniony przez niego plzedstawicięl.

7.Wyznaczony przęz przewodniczącego zebrania członek Rady Sołeckiej spol,ządza protokół zZebrania
Wiejskiego.

8. SołĘs przekazuje protokół Burtnistrzowi Wasilkowa w terminie l4 dni od dniaZębrania Wiejskiego.

§ l2. Do kompeterrcji Zebrania Wiejskiego należy:

l. Uchwalanie programów działania Sołectwa.

2, Podejmowanię uchwał w sprawach przyjmowania mienia przekazywanęgo przęz Gminę.

3. Opiniowanie spraw dotyczącyclr Sołectwa:

l) projektu planu zagospodarowania przestrzetrnego obejmującego teren Sołectwa,

2) inwestycji i remontów planowanych na teręnię Sołectwa,

3) lokalizacji zakładów i obiektów, których działalnośó możebyó uciązliwa dla otoczenia,

4) zmiany granic, podziału i zniesienia Sołectwa,

5) zbycia lub zwrottt skłaclników mienia komunalnego będącego we władaniu Sołectwa.

4. Uchwalanie planu zadań ręalizowanych w ranlach funduszu sołeckiego.

5. Podej m owan i e wspólnych przeds ięw zięó z inny mi sołectwam i.

6, Występowanię do Rady Miejskiej w Wasilkowię ido Burmistrza Wasilkowa we wszystkich sprawach
dotyczących Sołectwa.

7. Dokonanie rocznej oceny ptacy SołĘsa i Rady Sołeckiej,

8. Rozstrzyganie skarg mieszkańców na działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej,

§ l3. l. Dozadań SoĘsa należy zarządzanie codziennymi sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania
Wiejskiego oraz wykonywanie obow|ązków określonych Statrttenr, uclrwałanri Rady Miejskiej w Wasilkowie,
zarządzeniami Butm i strza Wasi lkowa.

2. Sołtys:

1) utrzymuje stały kontakt zmięszkańcami Sołectwa,

2) wykonuje zadania Gminy z zakręsu administracji publicznej w ramach upowaznietria,

3) utrzymuje stĄ kontakt z organami Gminy,

4)bierze udział w sesjach Rady Miejskiej w Wasilkowie,

5) współorganizuje pomoc mięszkańcom w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,

6) wykonuje bieżący zarząd mięnięm komunalnym, którym włada Sołectwo,

7) reprezentuje Sołectwo,

8) inforrnuje mieszkańców Sołectwa o wszystkich sprawaclr istotnych dla Gmirry i Sołectwa,
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§ l4. 1 . Do zadań Rady Sołeckiej należy wspieranie Sołtysa w realizacji jego zadańi obowiązków:
l ) oPiniowanie sPraw związanycll z zarządem tnieniem komunalnym będącym we władaniu Sołectwa,

2) doradzanie Sołtysowi w zakresie bieżących spraw Sołectwa ofaz planów i programów jego rozwoju,

3) opiniowanie wydatkowania środków finansowych w sołectwie,

4) wsPieranie Sołtysa w pzygotowaniu planu wydatków funduszu sołeckiego i w jego realizacji,
5)wsPieranie SołtYsa worganizowaniu przedsi ęwzięó ocharakterze ktllturalnytrr, oświatowym, sportowym,

rekreacyjnym i wypoczynkowym mieszkańcom Sołectwa,

6) wspieranie sołtysa w kontaktach z mięszkańcani i przekazywaniu informacji,

2. sołtys zwołuje posiedzenia Rady sołeckiej i przewodrriczy tym posiedzeniom.

3. ObradY RadY Sołeckiej są protokołowane, Protokół sporządza wyznaczony przez Sołtysa członek Rady
Sołeckiej. Protokół Podpisrrje SołĘs i przekazuje go Burmistrzowi Wasilkowa'w terminie 7 dni od dafv
posiedzenia.

§ 15. OrganY Sołectwa opiniują sprawy przedstawianęprzez organy Gminy Wasilków w terminie 14 dni od
drria doręczenia Sołtysowi wniosku o wydanie opinii.

Rozdział 4.
Zakres zadań przekazywanych Sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji

§ l6. Do zadań Sołectwanależy:

l) zaPewnienie udziału mieszkańców we współdecydowaniu o istotnych sprawach Sołectwa,

2) gospodarowanię mieniem sołeckim, jego właściwe wykorzystanie i pomnażanie,

3) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych przedsięwzię ć na l.zęcz Sołectwa,

4) wsPierarrie akĘwności społecznej i współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
Sołectwa.

§ l7. Sołectwo we współpracy z organami Gminy uczestniczy w:

l) rozwijaniu infl,astruktury technicznej i społecznej sołectwa,

2) ochronie środowiska oraz zachowaniu terenów zielonych,

3) dbałości o porządek i czystość na terenie sołectwa,

4) zapewnielliu bezpieczeristwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej,

5) wsPieraniu działalności wyclrowawczej i oświatowej oraz upowszechnianiu kultury,

6) wsPieraniu kultury fizycznej i organizowaniu miejsc uprawiania spottu i wypoczynku,

7) dbałoŚci o Przestrzeganie ładu przestrzennego sołectwa i należytej gospodarki terenami,

8) PrzeProwadzariu korrsultacji z mieszkańcami z własnej inicjatywy lub na zlecenie organów gminy.
2. Sołectwo realizuje powyższe zadania poplzęz inicjowanie, wspieranie otaz organizowanie aktywności

mieszkańców,mając na celu zaspokajanie ich zbiorowych potr.zeb.

Rozdział 5.
Zarząd mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa

§ 18. l. Sołectwo zarządza Przekazanym mieniem komunalnym wzakręsie wynikającynl ze zwykłego
zarządu, a w szczególności:

l ) utrzYmuje mienię w stanie niepogot,szotlytrr przez dokonywanie rtiezbędnych napraw, konserwacji
iremontów,

2) korzysta z mienia zgodnie z jego przeznaczęnięm,

3) może oddawaĆ w krótkotrwały najem lub dzierżawę obiekty, lokale i grurrty na zasadach ustalonych przez
Burrn istrza Wasill<owa.

2. Zebranie Wiejskie moze wnioskowaó o przekazanie Sołęctwu składników mięnia komunalnego
znajdującego się wjego obrębie.
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3. Zgodę naptzekazanie Sołectwu mienia o którym mowa w ust. 2 wyrużaRada Miejska w Wasilkowie,

4. Gospodarkę finansową Sołectwa prowadzi Burmistrz Wasilkowa w ramach budzetu Gminy Wasilków.

5. Przychody z zaruądzanega przez Sołectwo mienia komunalnego są dochodami Gminy Wasilków.

6. Z dochodów tych mogą być finansowane:

l) utrzYmanie, konserwacjaibieżące remonty mienia komunalnego zarządzanego ptzezSołectwo,

2) statutowa dziŃalność sołectwa.

Rozdział 6.
Zakres i formy kontroli oraznadzoru organów Gminy Wasilków nad działaniami organów Sołectwa

§ 19. l. Nadzór ikontrolę nad dzińalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska wWasilkowie oraz
Burmistrz Wasilkowa,

2. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wasilkowie dokonuje kontroli Sołectwa, co najmniej raz
w kadencji, oceniając realizację zadań statutowychprzez jego organy.

3,0 zamiarze przeprowadzenia kontroli Przewodniczący Rady Miejskiej powiadamia organy Sołectwa co
najmniej 14 dni przed dniem kontroli podając podając jej tęrmin i zakręs.

4, Kontrola prowadzona jest zgodnie zzasadami kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Wasilkowie określonymi w Statucie Gminy Wasilków.

3, Burmistrz Wasilkowa sprawuje bieżący nadzór i prowadzi kontrolę Sołectwa w zakresie:

1) gospodarowania mieniem komunalfiym przęz organy Sołectwa,

2) analizy zgodności z prawęm uchwał i dzińań organów §ołectwa,

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 20. Statut Sołectwa udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie SoĘsa.
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