Uchwała nr 111-IV
z dnia 30 lipca 2003r.
Rady Miejskiej w Brwinowie
w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa w Gminie Brwinów
Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591) Rada
Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje :

§1
1. Uchwala się Statut sołectwa w Gminie Brwinów w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, obowiązujący wszystkie niżej
wymienione sołectwa Gminy Brwinów :
Biskupice, Czubin, Domaniew, Falęcin, Kanie, Koszajec, Kotowice,
Krosna, Milęcin, Moszna, Otrębusy, Owczarnia, Parzniew, Terenia,
Żółwin.
2. Wykaz sołectw przedstawia załącznik 2 do uchwały.
§2
Traci moc uchwała nr 310 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 kwietnia
1994r. w sprawie nadania statutu sołectwom.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik 1 do uchwały nr 111-IV
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 30 lipca 2003r.

STATUT SOŁECTWA
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.
Mieszkańcy sołectwa stanowią samorządową wspólnotę lokalną.
§2.
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Brwinów.
2. Podział Gminy Brwinów na sołectwa określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Sołectwo działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami
statutowymi, a w szczególności:
a) ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr
142 poz. 1591 z późn. zmian.),
b) Statutem Gminy Brwinów stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w
Brwinowie nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003r.,
c) niniejszym statutem.
§3.
1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie — organ uchwałodawczy,
b) sołtys - organ wykonawczy.
2. W celu wspomagania działalności sołtysa, zebranie wiejskie wybiera radę sołecką.
3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z dniem wyboru nowego sołtysa i
nowej rady sołeckiej.
Rozdział II
Zebranie wiejskie
§4.
1. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze do rady miejskiej, to jest posiadający obywatelstwo polskie,
kończący 18 lat najpóźniej w dniu wyborów i stale zamieszkujący na obszarze sołectwa.
2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemne żądanie co najmniej 10 % mieszkańców uprawnionych do udziału w
zebraniu wiejskim,
c) na wniosek rady miejskiej lub burmistrza,
d) na wniosek rady sołeckiej.
3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden
raz w roku.
4. Zwołanie zebrania wiejskiego, na wniosek organów wymienionych w ust. 2 ppkt. b-d z
propozycją porządku obrad - powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty
złożenia wniosku.
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0 zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na 7 dni
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać następujące informacje: na czyj
wniosek zebranie jest zwoływane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,
porządek obrad oraz projekty uchwał proponowanych do podjęcia.
6. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości mieszkańców w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie.
7. W przypadku nie zwołania zebrania wiejskiego na wniosek rady miejskiej, względnie rady
sołeckiej, zebranie zwołuje burmistrz. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§5.
Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla mieszkańców sołectwa,
2) wybór i odwołanie sołtysa,
3) wybór i odwołanie rady sołeckiej,
4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zarządzania mieniem komunalnym przekazanym
sołectwu do rozporządzania przez radę miejską oraz rozporządzania dochodami z tego
źródła, w granicach zwykłego zarządu,
6) wyrażanie, na wniosek burmistrza, opinii dotyczących projektów uchwał rady miejskiej,
w części odnoszącej się do sołectwa,
7) składanie do 15 września roku poprzedzającego rok bieżący wniosków budżetowych, do
organów gminy, dotyczących sołectwa.
§6.
1. Do prawomocności uchwał oraz wyborów przeprowadzanych na zebraniu wiejskim
wymagana jest obecność co najmniej 30% mieszkańców sołectwa uprawnionych do
głosowania.
2. Jeżeli liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim jest mniejsza od liczby określonej
w ust. 1, najpóźniej w ciągu 2 tygodni (może to być drugi termin zebrania wiejskiego w tym
samym dniu) zwołuje się ponownie zebranie wiejskie z tym samym porządkiem obrad. Przy
ponownym zwołaniu zebrania wiejskiego nie stosuje się postanowień ust. 1.
§7.
1. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4. W przypadku określonym w
§ 19 ust. 1 - zebranie prowadzi osoba określona w § 10 ust. 3.
2. W porządku obrad każdego zebrania wiejskiego powinno znajdować się sprawozdanie z
realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa sołtys lub
wyznaczony przez radę sołecką jej przedstawiciel.
3. Zebranie wiejskie i rada sołecka podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów, z
zastrzeżeniem § 13 ust. 1.
4. W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa.
5. Wyniki głosowania ogłasza niezwłocznie prowadzący zebranie.
§8.
W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie rady miejskiej i burmistrz w celu referowania
spraw i udzielania wyjaśnień. W zebraniu mogą brać udział także przedstawiciele instytucji i
urzędów, których dotyczą sprawy będące przedmiotem obrad oraz zaproszeni goście.
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§9.
1. Z każdego zebrania wiejskiego
sporządza się protokół, który powinien zawierać:
a) datę, miejsce oraz godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia zebrania,
b) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, imię i
nazwisko sekretarza zebrania,
c) imiona i nazwiska oraz stanowiska osób zaproszonych na zebranie,
d) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
e) zatwierdzony porządek obrad,
f) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
g) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i
uchwalonych wniosków,
h) uchwały podjęte w trakcie zebrania,
i) podpis prowadzącego zebranie i osoby sporządzającej protokół.
2. Uchwały podjęte w trakcie zebrania, sołtys w terminie 7 dni ogłasza w sposób zwyczajowo
przyjęty w sołectwie (np. na tablicy ogłoszeń) oraz przekazuje burmistrzowi.
3. Burmistrz bada zgodność podjętych uchwał z przepisami prawa oraz niniejszym statutem i
realizuje je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia przez radę miejską.
4. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w
części lub w całości orzeka burmistrz w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia.
5. Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu z zebrania wiejskiego, sporządzania z niego
notatek oraz wyciągów.
Rozdział III
Sołtys, Rada Sołecka
§10.
1. Rada sołecka wspomaga sołtysa w realizacji jego zadań.
2. Kandydatem na sołtysa lub członka rady sołeckiej może być mieszkaniec sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze w wyborach do rady miejskiej.
3. W razie niemożności pełnienia urzędu przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem
lub innymi przemijającymi okolicznościami, obowiązki sołtysa przejmuje wyznaczony przez
pozostałych - członek rady sołeckiej.
§11.
1. Rada sołecka składa się z 3 do 6 osób, w zależności od decyzji zebrania wiejskiego.
2. Pełnienie funkcji sołtysa i członka rady sołeckiej ma charakter społeczny.
3. Sołtys i członkowie rady sołeckiej korzystają z ochrony prawnej przysługującej
funkcjonariuszom publicznym.
§12.
1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada miejska, nie później niż 3 miesiące po wyborach
do rady miejskiej.
2. Termin wyborów sołtysa i rady sołeckiej ustala burmistrz, nie później niż 1 miesiąc po ich
zarządzeniu przez radę miejską.
3. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza się w terminie 2
miesięcy po ich zarządzeniu przez radę miejską.
4. Burmistrz, w porozumieniu z sołtysem poprzedniej kadencji, określa miejsce, dzień i godzinę
zwołania zebrania wiejskiego, wyznacza przewodniczącego zebrania odpowiedzialnego za
przeprowadzenie wyborów oraz zapewnia udział pracownika urzędu gmin, w celu
zaprotokółowania zebrania. Przewodniczący zebrania wiejskiego nie może kandydować w
wyborach na sołtysa i do rady sołeckiej.
5. Zebranie wyborcze otwiera przewodniczący wyznaczony przez burmistrza, który przedstawia
3

porządek obrad i cel zebrania, następnie przeprowadza w trybie jawnym wybór
wiceprzewodniczącego spośród mieszkańców sołectwa oraz udziela głosu ustępującemu
sołtysowi w celu złożenia przez niego sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za
okres minionej kadencji.
6. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej, o którym
mowa w ust. 4, podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczoną datą zebrania.
7. Postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio.
§13.
1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej są wybierani spośród nieograniczonej liczby kandydatów
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów przez stałych mieszkańców
sołectwa uprawnionych do głosowania. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
2. W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru sołtysa, w drugiej - członków rady soleckiej.
§14.
1. Do przeprowadzenia wyborów zebranie wiejskie wyłania komisję skrutacyjną w 3 - osobowym
składzie oraz określa liczbę członków rady sołeckiej. Członek komisji skrutacyjnej nie może
kandydować na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają przewodniczącego komisji ze swojego grona.
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
b) przygotowanie kart wyborczych i oznaczenie ich odciskiem pieczęci,
c) określenie zasad głosowania,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) ustalenie wyników wyborów,
f) ogłoszenie wyników wyborów.
4. Protokół z przeprowadzonych czynności wyborczych podpisują przewodniczący komisji i
członkowie komisji. Protokoły z przeprowadzonych wyborów i karty do głosowania są załączane
do protokołu z zebrania wiejskiego.
5. Za wybranych uważa się tych kandydatów do rady sołeckiej, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę ważnych głosów.
6. Za wybranego sołtysem uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę ważnych
głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby ważnych głosów, przeprowadza
się głosowanie powtórne.
7. Jeżeli w wyborach do rady sołeckiej kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, i liczba
tych kandydatów przekracza pozostałe do obsadzenia mandaty, komisja skrutacyjna
przeprowadza głosowanie powtórne. Dotyczy ono tylko tych kandydatów, którzy ubiegają się o
pozostałą do obsadzenia liczbę miejsc.
§15.
Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
2) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć lokalnych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej,
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich, zwoływanie i prowadzenie posiedzeń rady sołeckiej,
4) przewodniczenie radzie sołeckiej,
5) kierowanie realizacją uchwał rady miejskiej oraz zarządzeń burmistrza a także uchwał zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa,
6) zarządzanie środkami finansowymi i składnikami mienia komunalnego, które rada miejska
przekazała sołectwu, zgodnie z uchwałami zebrania wiejskiego i rady sołeckiej,
7) składanie radzie miejskiej i burmistrzowi rocznych sprawozdań z działalności sołtysa i rady
sołeckiej,
8) współpraca z radnymi z terenu sołectwa i z innymi sołectwami,
9) współpraca z burmistrzem przy rozstrzyganiu spraw istotnych dla sołectwa,
4

10)potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają
przepisy prawa,
11) sporządzanie rozliczeń z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa,
12)wykonywanie innych zadań należących do sołectwa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów,
m. in. w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat,
pomocy w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.
§16.
1. Sołtys jest każdorazowo zawiadamiany przez przewodniczącego rady miejskiej o sesjach rady, na
takich samych zasadach jak radny.
2. Na sesjach rady miejskiej dotyczących spraw sołectwa, sołtysowi przysługuje prawo
uczestniczenia w obradach z głosem doradczym.
3. Sołtysowi przysługuje prawo składania do organów gminy wniosków wynikających z uchwał
zebrania wiejskiego i z posiedzeń rady sołeckiej.
§17.
Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:
1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) zbieranie wniosków i wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
3) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji
sołectwa,
4) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji
przez sołectwo,
5) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.
§18.
1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji, na pisemny wniosek co najmniej
10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
W tym przypadku zebranie wiejskie zwołuje burmistrz , w terminie 10 dni od dnia otrzymania
pisemnego wniosku mieszkańców sołectwa.
2. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa i rady sołeckiej może zwrócić się do zebrania również
burmistrz.
3. Uchwała zebrania wiejskiego o odwołaniu sołtysa lub członka rady sołeckiej z pełnionej funkcji
podejmowana jest po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.
§19.
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci, odwołania lub rezygnacji sołtysa
rada miejska w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałym zdarzeniu
zarządza wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające do rady sołeckiej lub wybory
nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane
przez sołtysa.
2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zasady określone § 12 i 13.
3. Kadencja sołtysa i członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających
kończy się w terminie określonym w § 3 ust. 3.
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Rozdział IV
Zarządzanie mieniem komunalnym i gospodarka finansowa sołectwa
§20.
1. Czynności związane z wykorzystaniem przekazanego mienia sprawuje sołtys przy pomocy rady
sołeckiej.
2. Sposób korzystania z mienia dla potrzeb sołectwa określa rada miejska oraz zebranie wiejskie w
formie uchwał.
3. Przekazane sołectwu mienie komunalne nie może być przez sołectwo zbyte.
4. Obowiązkiem sołtysa w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej
staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia oraz jego
ochrona.
§21.
1. Organy sołectwa mogą wystąpić do rady miejskiej o zapewnienie środków finansowych
niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej sołectwa oraz wspierania inicjatyw
społecznych zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców.
2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
§22.
1. Obsługę finansową w zakresie dochodów i wydatków sołectwa prowadzi urząd gminy.
2. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa przed akceptacją przez
burmistrza wymagają parafowania przez sołtysa.
§23.
Działalność sołectwa kontroluje rada miejska za pośrednictwem komisji rewizyjnej.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§24.
Zmiany w niniejszym statucie może wprowadzić rada miejska uchwałą podjętą w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów.
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