
 

 

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 133/22 
Wójta Gminy Strzeleczki 
z dnia 8 grudnia 2022 roku 

 

STATUT SOŁECTWA MOSZNA 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Moszna; 

2) gminie – należy przez to rozumieć gminę Strzeleczki; 

3) radzie gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Strzeleczki; 

4) komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Strzeleczki; 

5) statucie gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Strzeleczki; 

6) sołtysie – należy przez to rozumieć sołtysa Sołectwa Moszna; 

7) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Moszna; 

8) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć zebranie wiejskie Sołectwa Moszna; 

9) urzędzie gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Strzeleczki. 

§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

2) Statutu Gminy Strzeleczki; 

3) niniejszego Statutu. 

Rozdział 2 

Nazwa i obszar sołectwa 

§ 3. Ogół mieszkańców wsi Moszna tworzy jednostkę pomocniczą – Sołectwo Moszna. 

§ 4. Sołectwo obejmuje obszar wsi Moszna. 

§ 5. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej. 

Rozdział 3 

Zakres działania i zadania sołectwa 

§ 6.1. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o charakterze i znaczeniu lokalnym (wiejskim), 
a przy tym niezaostrzone przepisami prawa na rzecz gminy i innych podmiotów. 

2. Do zadań sołectwa należy w szczególności: 

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku  
i innych wynikających z potrzeb sołectwa i przyznanych kompetencji oraz związanych z problematyką 
dotyczącą mieszkańców sołectwa; 

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego; 



 

 

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa i społeczności lokalnej oraz tworzenie pomocy sąsiedzkiej; 

4) zapewnienie porządku i czystości na terenie sołectwa w zakresie uzupełniającym zadania i działania organów 
gminy; 

5) sprawowanie kontroli społecznej w zakresie poprawy warunków życia na wsi. 

§ 7.1. Zadania sołectwa określone w § 6 realizowane są w szczególności poprzez: 

1) udział mieszkańców w budowie, eksploatacji, utrzymaniu, konserwacji i remontach urządzeń komunalnych, 
infrastruktury technicznej, obiektów socjalnych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych 
znajdujących się na terenie sołectwa, w tym w ich wyposażeniu w środki techniczne; 

2) podejmowanie działań oświatowo – wychowawczych na rzecz umacniania rodziny; 

3) współpracę z organami i instytucjami w zakresie kształtowania zasad współżycia społecznego, profilaktyki  
i zwalczania alkoholizmu, narkomanii i nałogu palenia tytoniu; 

4) inicjowanie na terenie sołectwa czynów społecznych; 

5) inicjowanie i udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowo-rekreacyjnym, 
promocyjnym, itp. 

2. Organy sołectwa realizują zadania określone w § 6 poprzez: 

1) podejmowanie uchwał i zarządzeń w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji; 

2) opiniowanie spraw o istotnym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa i należących do zakresu działania 
sołectwa; 

3) udział w sesjach rady gminy sołtysa sołectwa; 

4) współpracę z radnymi oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa; 

5) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości i kompetencje sołectwa. 

3. Sołectwu powierza się zarządzanie składnikami mienia komunalnego, stanowiącego własność gminy. 

Rozdział 4 

Organizacja i zadania organów sołectwa 

§ 8.1. Organami sołectwa są: 

1) sołtys; 

2) zebranie wiejskie. 

2. Działania sołtysa wspomaga rada sołecka składająca się z minimum 2 (dwóch), a maksymalnie z 5 (pięciu) 
członków i sołtysa. 

3. Rada sołecka może wskazać spośród mieszkańców dodatkowe osoby chcące doraźnie wspomagać jej 
działalność. 

4. Działalność organów sołectwa jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 

§ 9.1. Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej trwa 5 lat. 

2. Kadencja sołtysa upływa w dniu wyborów nowego sołtysa. 

3. Sołtys pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego sołtysa w przypadku rezygnacji ze swojej funkcji 
przed upływem kadencji. 

Rozdział 5 

Zebranie wiejskie 



 

 

§ 10.1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa. 

2. Prawo udziału w zebraniu mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze. 

§ 11.1. Zebranie wiejskie, z zastrzeżeniem ust. 2, zwołuje sołtys: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) z inicjatywy rady sołeckiej; 

3) na pisemne żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu; 

4) z inicjatywy rady gminy; 

5) na wniosek wójta. 

2. Wójt zwołuje zebranie wiejskie: 

1) dotyczące przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej; 

2) w przypadku śmierci sołtysa lub czasowej niemożliwości pełnienia przez niego funkcji z powodu choroby, 
czasowej nieobecności w miejscu zamieszkania, itp.; 

3) dotyczące rozpatrzenia wniosku o odwołanie sołtysa lub rady sołeckiej. 

3. Zebraniu wiejskiemu zwołanemu przez sołtysa przewodniczy sołtys lub osoba przez niego upoważniona. 

4. Zebraniu wiejskiemu zwołanemu przez wójta przewodniczy wójt lub osoba przez niego upoważniona. 

§ 12. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy: 

1) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kierowanie wniosków w sprawach określonych w § 6 i 7; 

2) wybór i odwołanie sołtysa oraz rady sołeckiej; 

3) dokonywanie okresowej oceny działalności sołtysa i rady sołeckiej; 

4) uchwalanie wniosku sołectwa w sprawie środków funduszu sołeckiego, o ile fundusz taki na rok następny 
zostanie wyodrębniony; 

5) wyrażanie zgody lub opinii co do uszczuplania praw sołectwa do korzystania z mienia gminnego 
(komunalnego), w tym w zakresie prawa własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych; 

6) opiniowanie celowości utworzenia, podziału, poszerzenia i likwidacji sołectwa; 

7) wyrażanie opinii, jako formy konsultacji, co do organizacji i zakresu działania sołectwa; 

8) przejmowanie w zarządzanie (administrację) mienia komunalnego od gminy. 

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

2. Termin, miejsce i tematykę zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości na co najmniej  
7 dni przed planowaną datą jego odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, a w szczególności poprzez 
wywieszenie ogłoszenia o zebraniu na wiejskiej tablicy ogłoszeniowej lub słupie ogłoszeniowym. 

§ 14.1. Zebranie wiejskie uznaje się za ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
zawiadomieni i bierze w nim udział, co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania i udziału 
w zebraniu. 

2. W przypadku braku quorum wskazanego w ust. 1 wyznacza się ponowny termin zebrania, które jest ważne 
bez względu na liczbę uczestników. Zebranie wiejskie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu, 15 minut 
od pierwotnie wyznaczonej godziny. 

3. Przed rozpoczęciem zebrania spośród jego uczestników wyznacza się protokolanta. 

4. Z każdego zebrania sporządza się protokół i listę obecności. 

5. Protokół zebrania podpisuje przewodniczący zebrania tj. sołtys, wójt lub osoby przez nich upoważnione 
oraz protokolant. 



 

 

§ 15.1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów. 

2. W przypadku równej ilości głosów o podjęciu i treści uchwały zebrania decyduje głos sołtysa. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego 
głosowania nad konkretną sprawą. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący zebrania tj. sołtys, wójt lub osoby przez nich 
upoważnione. 

Rozdział 6 

Sołtys i Rada Sołecka 

§ 16.1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. 

2. Do zadań i obowiązków oraz kompetencji sołtysa należy w szczególności: 

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków 
życia społeczności wiejskiej; 

2) zwoływanie zebrań wiejskich, ustalanie projektu porządku obrad i przygotowywanie projektów uchwał; 

3) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz; 

4) zwoływanie, przygotowywanie posiedzeń i przewodniczenie radzie sołeckiej; 

5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego; 

6) uczestniczenie w sesjach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału  
w głosowaniu; 

7) reprezentowanie sołectwa w naradach sołtysów organizowanych przez wójta; 

8) organizowanie spotkań mieszkańców sołectwa z wójtem oraz radnymi; 

9) przekazywanie wójtowi uchwał, wniosków i opinii zebrania wiejskiego, przy czym o sposobie załatwienia 
tych spraw informuje się sołtysa; 

10) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności 
interwencyjnej w tym zakresie; 

11) prowadzenie zarządu (administracji) i gospodarki tymi składnikami mienia (w tym środkami ruchomymi 
i finansowymi), które gmina przekaże sołectwu do dyspozycji i korzystania; 

12) sporządzanie rozliczeń dotyczących m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa; 

13) przedkładanie na zebraniach wiejskich informacji o swojej działalności i o działalności rady sołeckiej; 

14) przekazywanie wójtowi wniosku sołectwa o środki funduszu sołeckiego w przypadku, gdy fundusz taki na rok 
następny zostanie wyodrębniony; 

15) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi, w tym stowarzyszeniami dla zapewnienia realizacji 
zadań sołectwa. 

§ 17.1. Sołtys bierze udział w sesjach rady gminy, przy czym na sesjach przysługuje mu prawo występowania 
z głosem doradczym. Może on zgłaszać również wnioski w imieniu zebrania wiejskiego w sprawach dotyczących 
sołectwa. 

2. Sołtysowi, z wyłączeniem okresu zawieszenia w czynnościach, przysługuje dieta w wysokości  
i na zasadach określonych w odrębnej uchwale rady gminy. 

§ 18.1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych. 

2. Rada sołecka ma za zadanie wyłącznie wspomaganie działalności sołtysa jako organu wykonawczego 
sołectwa. 



 

 

3. Wspomaganie sołtysa w realizacji jego zadań realizowane jest w szczególności poprzez: 

1) zbieranie wniosków, uwag i postulatów mieszkańców sołectwa; 

2) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa. 

4. Informację o działalności rady sołeckiej składa sołtys na zebraniach wiejskich. 

5. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

6. Uchwały rady sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej 
liczby członków rady. 

Rozdział 7 

Zasady i tryb wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej 

§ 19.1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,  
z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 

2. Czynne prawo wyborcze dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa mają jego stali mieszkańcy 
uprawnieni do głosowania, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat. 

3. W ustaleniu pobytu osoby na terenie sołectwa oraz liczby osób uprawnionych do głosowania w danym 
terminie na obszarze sołectwa mogą być pomocne dane z ewidencji ludności. 

4. W sprawach dotyczących prawa wybierania (czynnego prawa wyborczego) oraz prawa wybieralności 
(biernego prawa wyborczego), a nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące wyborów do rad gmin. 

§ 20.1. Porządek zebrania wiejskiego zwołanego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej powinien zawierać  
w szczególności: 

1) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta; 

2) wybór komisji skrutacyjnej; 

3) wybór sołtysa; 

4) wybór rady sołeckiej. 

2. Do czynnego uczestnictwa w zebraniu wiejskim wyborczym konieczne jest podpisanie przez uprawnionego 
do głosowania mieszkańca sołectwa listy obecności na zebraniu wiejskim. 

§ 21.1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna, zwana dalej „komisją”. 

2. Komisję wybiera się spośród uprawnionych mieszkańców sołectwa uczestniczących w zebraniu wiejskim  
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

3. Komisja składa się z 3 osób i wybiera spośród swego grona przewodniczącego. Członkiem komisji nie 
może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej. 

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na sołtysa i członka rady sołeckiej; 

2) przeprowadzenie odrębnego głosowania na sołtysa i do rady sołeckiej; 

3) ustalenie wyników głosowania; 

4) sporządzenie protokołu o wynikach głosowania w 2 egzemplarzach; 

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

5. Protokół o wynikach głosowania winien zawierać: 



 

 

1) skład komisji, ze wskazaniem przewodniczącego; 

2) podpisy wszystkich członków komisji; 

3) liczbę osób uprawnionych do głosowania, w tym liczbę osób biorących udział w głosowaniu, którym wydano 
kartę do głosowania; 

4) liczbę oraz imiona i nazwiska osób kandydujących na sołtysa oraz członka rady sołeckiej; 

5) liczbę oddanych kart do głosowania, w tym liczbę kart ważnych oraz nieważnych; 

6) liczbę oddanych głosów, w tym liczbę głosów ważnych oraz nieważnych; 

7) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów; 

8) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani na funkcję: 

a) sołtysa, 

b) członka rady sołeckiej. 

6. Dostarczenie kart do głosowania zapewnia wójt. 

7. Karta do głosowania powinna być opatrzona pieczęcią urzędu gminy, w przeciwnym wypadku jest 
nieważna. 

§ 22.1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie do protokołu lub pisemnie mają wyłącznie uprawnieni  
do głosowania mieszkańcy sołectwa. 

2. Kandydatem na sołtysa lub członka rady sołeckiej może być wyłącznie osoba będąca stałym mieszkańcem 
sołectwa uprawnionym do głosowania, która wyrazi pisemnie bądź ustnie do protokołu zgodę na kandydowanie. 

§ 23.1. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie. 

2. Komisja w pierwszej kolejności przyjmuje zgłoszenia kandydatów na sołtysa i przeprowadza głosowanie 
tajne dla dokonania wyboru sołtysa. 

3. Po przeprowadzeniu wyborów sołtysa komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków rady 
sołeckiej i przeprowadza tajne głosowanie dla wyboru rady sołeckiej. 

§ 24.1. Komisja sporządza karty do głosowania, oddzielnie dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej oraz umieszcza 
na nich nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

2. Komisja przygotowuje tyle kart do głosowania, ile jest osób uprawnionych do głosowania obecnych  
na zebraniu wiejskim, na podstawie listy obecności. 

3. Wyborcy umieszczają karty do głosowania w odpowiednio przygotowanej i zaplombowanej urnie 
wyborczej. 

§ 25.1. W wyborach na sołtysa, w przypadku zgłoszenia jednego kandydata, wyborca głosuje stawiając znak 
„X” w kratce obok głosu „ZA” lub „PRZECIW” zgłoszonej kandydaturze. 

2. W wyborach na sołtysa, w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata, wyborca głosuje na 
określonego kandydata stawiając znak „X” w kratce z lewej strony, obok nazwiska tylko jednego kandydata. 

3. Za głos nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania: 

1) postawiono znak ,,X” w kratce obok głosu „ZA” i głosu „PRZECIW” zgłoszonej kandydaturze, w przypadku 
zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa; 

2) postawiono znak ,,X” w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata na sołtysa,  
w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na sołtysa; 

3) nie postawiono tego znaku „X” w kratce obok głosu „ZA” i głosu „PRZECIW” zgłoszonej kandydaturze,  
w przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa; 



 

 

4) nie postawiono znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata, w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego 
kandydata na sołtysa. 

§ 26.1. W wyborach członków rady sołeckiej wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak 
,,X” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu członków jest wybieranych do rady 
sołeckiej. 

2. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów. 

3. Za głos nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania: 

1) głosowania postawiono znak ,,X” w kratce z lewej strony obok nazwisk większej liczby kandydatów niż 
wybieranych jest członków rady sołeckiej; 

2) nie postawiono znaku ,,X” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. 

4. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów do rady sołeckiej odpowiadającej liczbie wolnych mandatów 
do obsadzenia głosowania nie przeprowadza się, a członkami rady sołeckiej zostają zgłoszeni kandydaci. 

§ 27. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza 
kratką nie wpływa na ważność głosu. 

§ 28.1. Na sołtysa i do rady sołeckiej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na sołtysa i kandydatów na członków rady sołeckiej tej samej 
liczby głosów komisja przeprowadza losowanie. 

3. W przypadku, gdy nie zgłoszono żadnego kandydata na sołtysa wyborów nie przeprowadza się, a wójt  
w terminie do 30 dni od zaistniałej sytuacji zwołuje kolejne zebranie wiejskie. 

§ 29.1. Uprawnionym mieszkańcom sołectwa, biorącym udział w wyborczym zebraniu wiejskim, przysługuje 
prawo wniesienia protestów dotyczących naruszenia procedury wyborczej określonej w niniejszym statucie. 

2. Protest wnosi się do wójta w terminie 7 dni od dnia odbycia wyborów. 

3. Wójt rozpatrując protest: 

1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w niniejszym statucie oraz uznaje nieważność wyborów 
w całości lub w części i zarządza ponowne wybory w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty ich 
unieważnienia na zasadach określonych w statucie; 

2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w niniejszym statucie i protest odrzuca; 

3) odrzuca protest, gdy został złożony z naruszeniem terminu określonego w ust. 2. 

§ 30.1. W przypadku, gdy sołtys nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, utracił zaufanie mieszkańców 
sołectwa, w sposób powtarzający się narusza prawo, postanowienia statutu i uchwały zebrania wiejskiego lub też 
dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska, zebranie wiejskie może odwołać go przed upływem 
kadencji z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta w trybie określonym dla wyboru sołtysa. 

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków rady sołeckiej. 

§ 31.1. Mandat sołtysa i członka rady sołeckiej wygasa wskutek: 

1) śmierci; 

2) zrzeszenia się funkcji; 

3) odwołania przed upływem kadencji; 

4) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 

5) prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne. 

2. Wójt zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka rady sołeckiej, gdy jej stan ilościowy 
będzie mniejszy niż połowa składu ustalonego na zebraniu wiejskim. 



 

 

3. Złożenie rezygnacji z mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej winno nastąpić na piśmie. Mandat sołtysa 
wygasa z dniem objęcia obowiązków przez nowo wybranego sołtysa, a mandat członka rady sołeckiej wygasa  
z dniem złożenia rezygnacji. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 i 5 mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa 
niezwłocznie w terminie określonym przez wójta w drodze zarządzenia. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 4 i 5 funkcję sołtysa do czasu wyboru nowego sołtysa pełni 
najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej, który wyrazi na to zgodę. 

§ 32. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo 
wybranych sołtysa i radę sołecką. 

Rozdział 8 

Gospodarka finansowa sołectwa 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

2. Sołectwo dysponuje następującymi środkami finansowymi: 

1) wydzielonymi w budżecie gminy w zależności od liczebności sołectwa; 

2) dobrowolnymi wpłatami osób fizycznych i prawnych (uzyskane środki przekazywane są w budżecie gminy na 
zadania realizowane w sołectwie); 

3) pozyskanymi przez sołectwo na realizację projektu. 

3. Środki finansowe sołectwa mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań własnych gminy. 

4. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa w ramach środków wydzielonych w budżecie gminy dla 
sołectwa prowadzi Urząd Gminy. 

5. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys. Celowość wydatków na rachunku dotyczącym środków 
finansowych wydzielonych dla sołectwa w ramach budżetu gminy potwierdza sołtys lub upoważniony przez radę 
sołecką członek tej rady. 

6. W przypadku nieobecności sołtysa i upoważnionej przez niego osoby, rada sołecka wyznacza na czas jego 
nieobecności osobę do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa. 

7. Sołtys, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada wójtowi na piśmie 
propozycję zadań do realizacji w sołectwie celem ujęcia ich w projekcie budżetu. 

8. W przypadku wyodrębnienia przez radę gminy w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, 
sołectwo sporządza wniosek o przyznanie środków finansowych na wskazane przedsięwzięcie przewidziane do 
realizacji na obszarze sołectwa, w terminie i w sposób określony w ustawie o funduszu sołeckim. 

9. Określenie i charakter przedsięwzięć, jakie mogą być realizowane w sołectwie określa ustawa o funduszu 
sołeckim. 

10. Wniosek sołectwa o środki w ramach funduszu sołeckiego uchwala zebranie wiejskie. 

Rozdział 9 

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa 

§ 34.1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium 
zgodności z prawem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3. 

2. W sprawach z zakresu realizacji budżetu gminy w odniesieniu do środków przekazanych do dyspozycji 
sołectwa nadzór sprawowany jest ponadto na podstawie kryterium celowości, gospodarności i rzetelności. 



 

 

3. W sprawach dotyczących wydatków środków funduszu sołeckiego stosuje się zasady i procedury z zakresu 
nadzoru określone w ustawie o funduszu sołeckim. 

§ 35.1. Organami nadzoru nad organami sołectwa są: rada gminy i wójt. 

2. Kontrolę gospodarki finansowej sołectwa sprawuje wójt za pośrednictwem skarbnika gminy. 

3. Rada gminy kontroluje działalność organów sołectwa za pomocą komisji rewizyjnej rady gminy. 

4. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania 
sołectwa, mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w posiedzeniach zebrania wiejskiego i rady sołeckiej. 

§ 36. Sołtys zobowiązany jest przekazywać uchwały zebrania wiejskiego wójtowi w terminie 7 dni od daty ich 
podjęcia. 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

§ 37. Zmiany niniejszego statutu dokonuje rada gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

§ 38.1. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco rada gminy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie rozstrzygają uregulowania ustawowe oraz Statut 
Gminy Strzeleczki. 


