
UCHWAŁA NR VI/36/03 

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

w sprawie statutów sołectw gminy Sokółka 

Na postawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1 Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw uchwala się statuty sołectw 
gminy Sokółka stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 do uchwały. 

§ 2. 2 Traci moc uchwała Nr XIII/63/91 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 marca 1991 r. w 
sprawie określenia organizacji i zakresu działania osiedli oraz sołectw na terenie Miasta i 
Gminy Sokółka. 

§ 3. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Bachmatówka 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Bachmatówka jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Bachmatówka. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Bilwinki 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Bilwinki jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Bilwinki. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Bobrowniki 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Bobrowniki jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Bobrowniki. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Bogusze 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Bogusze jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Bogusze, Boguszowski Wygon, Ściebielec, Zaścianki k/Bogusz. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Bohoniki 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Bohoniki jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Bohoniki. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Drahle 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Drahle jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca miejscowość 
Drahle. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Dworzysk 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Dworzysk jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Dworzysk. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Geniusze 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Geniusze jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Geniusze, Maślanka, Wierzchłowce. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Gliniszcze Małe 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Gliniszcze Małe jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Gliniszcze Małe. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Gliniszcze Wielkie 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Gliniszcze Wielkie jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Gliniszcze Wielkie, Dąbrówka. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Hałe 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Hałe jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca miejscowości 
Hałe, Halańskie Ogrodniki. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Igryły 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Igryły jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca miejscowość 
Igryły. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Jałówka 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Jałówka jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Jałówka, Podjałówka. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Janowszczyzna 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Janowszczyzna jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Janowszczyzna, Lipowa Góra, Podjanowszczyzna. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Jelenia Góra 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Jelenia Góra jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Jelenia Góra. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Kantorówka 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Kantorówka jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Kantorówka, Podkantorówka. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Kraśniany 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Kraśniany jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Kraśniany, Wroczyńszczyzna. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Kundzicze 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Kundzicze jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Kundzicze, Kuryły, Tartak. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Kurowszczyzna 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Kurowszczyzna jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Kurowszczyzna, Zaścianki. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Lebiedzin 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Lebiedzin jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Lebiedzin, Starzynka, Sakowo. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Lipina 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Lipina jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca miejscowości 
Lipina, Podlipina, Ostrówek, Pogibło. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Malawicze Dolne 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Malawicze Dolne jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Malawicze Dolne. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Malawicze Górne 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Malawicze Górne jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Malawicze Górne. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Miejskie Nowiny 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Miejskie Nowiny jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Miejskie Nowiny, Nowinka. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Nomiki 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Nomiki jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Nomiki. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Nowa Kamionka 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Nowa Kamionka jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Nowa Kamionka. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Nowa Rozedranka 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Nowa Rozedranka jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Nowa Rozedranka. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 28 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Orłowicze 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Orłowicze jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Orłowicze, Buchwałowo, Tatarszczyzna. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 29 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Pawełki 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Pawełki jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Pawełki. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 30 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Planteczka 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Planteczka jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Planteczka. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 31 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Plebanowce 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Plebanowce jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Plebanowce. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 32 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Podkamionka 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Podkamionka jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Podkamionka. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 33 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Polanki 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Polanki jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Polanki. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 34 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Poniatowicze 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Poniatowicze jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowość Poniatowicze. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 35 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Puciłki 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Puciłki jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca miejscowość 
Puciłki. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 36 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Żuki - Sierbowce 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Żuki-Sierbowce jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Sierbowce, Żuki. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 37 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Słojniki 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Słojniki jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Słojniki, Stodolne. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 38 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Smolanka 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Smolanka jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Smolanka. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 39 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Sokolany 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Sokolany jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Sokolany. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 40 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Stara Kamionka 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Stara Kamionka jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Stara Kamionka. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 41 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Stara Moczalnia 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Stara Moczalnia jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Stara Moczalnia, Nowa Moczalnia . 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 42 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Stara Rozedranka 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Stara Rozedranka jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Stara Rozedranka, Gnidzin . 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 43 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Stary Szor 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Stary Szor jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Stary Szor, Wilcza Jama . 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 44 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Straż 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Straż jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca miejscowości 
Straż, Straż - kolonia. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 45 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Szyndziel-Gilbowszczyzna 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Szyndziel-Gilbowszczyzna jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka 
obejmująca miejscowości Szyndziel, Gilbowszczyzna, Kozłowy Ług. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 46 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Szyszki 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Szyszki jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Szyszki. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 47 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Wierzchjedlina 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Wierzchjedlina jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Pawłowszczyzna, Zamczysk. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 48 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Wojnachy 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Wojnachy jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Wojnachy. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 49 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Woroniany 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Woroniany jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Woroniany. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 50 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Wysokie Laski 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Wysokie Laski jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Wysokie Laski. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 51 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Zadworzany 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Zadworzany jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Zadworzany, Karcze. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 52 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Kundzin 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Kundzin jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Kundzin, Kundzin Kościelny. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 53 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Zaśpicze 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Zaśpicze jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Zaśpicze. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 54 do Uchwały Nr VI/36/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

 
Statut Sołectwa Zawistowszczyzna 

 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Sołectwo Zawistowszczyzna jest to część obszaru wiejskiego Gminy Sokółka obejmująca 
miejscowości Zawistowszczyzna. 
2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
4. Sołectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedziby Sołtysa tablicą „Sołtys”. 

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Organami Sołectwa są: 
1/ Zebranie Wiejskie, 
2/ Sołtys, 
3/ Rada Sołecka  

2. Organy Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa a w szczególności: 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 
2/ Statutu Sołectwa 

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie. 
2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 

 
§ 4 
 

1. Do zadań Sołectwa należy w szczególności: 
1/ udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-bytowego, 
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z interesem 
Sołectwa, 
2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3/ podejmowanie prac na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 



4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 
2. Sołectwu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 
3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 
 

§ 5 
 

Zadania określone w § 4 ust. 1 realizuje Sołectwo w szczególności poprzez: 
1/ podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,  
2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa, 
3/ współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce konsultacji 
projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla lokalnej wspólnoty 
samorządowej, 
4/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 
dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza kompetencje 
organów Sołectwa, 
5/ współpraca z radnymi z terenu gminy w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , 
dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 
6/ ustalanie dla Sołtysa zadań do realizacji w okresie między Zebraniami Wiejskimi. 

 
§ 6 
 

Do zadań Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, a w szczególności: 

1/ wybór i odwołanie Sołtysa, 
2/ wybór i odwołanie Rady Sołeckiej, 
3/ opiniowanie celowości utworzenia i likwidacji Sołectwa oraz zmiany jego granic, 
4/ opiniowanie czynności gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu mieniem 
komunalnym gminy położonym na terenie Sołectwa. 

 
§ 7 

 
1. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1/ planu zagospodarowania przestrzennego, 
2/ projektu budżetu, 
3/ aktów prawa miejscowego, 
4/ innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
  

§ 8 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Sokółki. 
2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie 
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 
3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.  
 

 
 



§ 9 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może: nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Sołectwami lub Osiedlami w mieście, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

 
§ 10 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Sołectwem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa  i Radę Sołecką.  
2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Sokółki 
w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 
3. Pełnienie funkcji w organach Sołectwa ma charakter społeczny.  
 

§ 11 
 

Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich, 
2/ zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej, 
3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,  
4/ realizowanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
5/ aktywizacja mieszkańców Sołectwa, 
6/ uczestniczenie w naradach sołtysów, 
7/ wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 
publicznej, 
8/ prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Sołectwu, 
sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 
9/ występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej  w tym zakresie, 
10/ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
11/ składanie mieszkańcom Sołectwa informacji o swojej działalności i działalności 
Rady Sołeckiej, 
12/ udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
§ 12 
 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką, która jest organem 
opiniodawczym i doradczym. 
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.  
3. Do obowiązku Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. 
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia 
zwołuje i przewodniczy im Sołtys. 
5. Rada Sołecka w szczególności: 

1/ przygotowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach 
będących przedmiotem obrad, 



2/ opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy 
Sołectwa, 
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Sołectwa, 
4/ kontroluje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  
5/ formułuje wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania gminnych jednostek 
organizacyjnych obsługujących mieszkańców Sołectwa, 
6/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
7/ współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 

 
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys obowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie  i wyznaczyć jego termin najpóźniej w 
14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie od: 

1/ co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim, 
2/ Rady Sołeckiej, 
3/ Rady Miejskiej w Sokółce, 
4/ Burmistrza Sokółki. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych do 
rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w tym trybie. 
 

§ 14 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 
 

§ 15 
 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości 
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys informuje Burmistrza 
Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem 
obrad. 
 

§ 16 
 

1. Zebranie Wiejskie  jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  zawiadomieni 
zgodnie z wymogami statutu. 
2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności, 
wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej. Jeżeli Sołtys nie wyznaczy członka Rady 
Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy spośród obecnych członków Rady 
Sołeckiej. 



3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Projekt porządku obrad winien być konsultowany z Rada Sołecką, proponowane do 
rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie przygotowane. 
5. Obowiązkiem Sołtysa  jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu 
Wiejskim. Na wniosek Sołtysa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz 
Sokółki wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego 
w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Sołtysowi w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego. 

 
§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów 
„za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

 

ROZDZIAŁ V 

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ  

 

§ 19 
 

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
zwołuje zarządzeniem Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i 
porządek obrad. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy dotychczasowy Sołtys. W przypadku 
niemożności przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu przez Sołtysa, Burmistrz Sokółki 
wyznacza na przewodniczącego członka Rady Sołeckiej. 
2. Sołtys Przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do momentu wybrania nowego Sołtysa. 
3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa 
podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 20 
 

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Wiejskim. 
2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego 

 
§ 21 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 
2. Do zadań komisji należy: 

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów  



2/ sporządzenie kart do głosowania 
3/ przeprowadzenie głosowania 
4/ ustalenie wyników głosowania  
5/ sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6/ ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.  
 

§ 22 
 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. 
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady 
Sołeckiej. 
 

§ 23 
 

Wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim. Mogą być przez to Zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania 
Wiejskiego. 
2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 
3. W przypadku nie wywiązywania się Sołtysa się ze swoich obowiązków Burmistrz może 
wystąpić do Zebrania Wiejskiego z wnioskiem o odwołanie Sołtysa. 
4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

 
§ 25 

 
1. Mandat Sołtysa wygasa w przypadku: 

1/ utraty prawa wyborczego w wyborach do organów Sołectwa, 
2/ odwołania przez Zebranie Wiejskie, 
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje 
Zebranie Wiejskie w celu przedterminowego wyboru Sołtysa. Przepisy § 19 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 26 
 

Wybory Rady Sołeckiej lub uzupełnienie jej składu w trakcie kadencji przeprowadza 
samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 

 
§ 27 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 
2. Burmistrz może wydawać organom Sołectwa wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy organom Sołectwa odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu 
sprzeczności z prawem. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 28 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce.  
 

§ 29 
 

W przypadkach spornych interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz Sokółki. 
 

§ 30 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
 
 


