
Projekt 
Uchwała Nr …….../2019 

Rady Miejskiej w Modliborzycach 
z dnia ………………….. 

 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słupie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944 z późn. zm.) po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Słupie, Rada Miejska  
w Modliborzycach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Uchwala się Statut Sołectwa Słupie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. 
 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr III/23/2002 Rady Gminy 
Modliborzyce z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie określenia statutów sołectw w Gminie 
Modliborzyce 
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Modliborzyc. 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr …./2019 
Rady Miejskiej w Modliborzycach 

z dnia: …2019 r. 
 
 

STATUT SOŁECTWA SŁUPIE 
 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 
Sołectwo Słupie jest jednostką pomocniczą Gminy Modliborzyce i stanowi wspólnotę 
samorządową osób zamieszkujących jego obszar. 
 
§ 2. 
Do zadań sołectwa należy: 

1) współdziałanie z organami Gminy w  wykonywaniu zadań publicznych na rzecz 
mieszkańców sołectwa, w tym w zakresie organizacji imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa oraz sygnalizowanie potrzeb  
w zakresie organizowania pomocy społecznej dla mieszkańców, 

2) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania oraz pomocy 
sąsiedzkiej, w zakresie: 
a) inicjowania, organizowania, realizowania a także wspierania przedsięwzięć 

mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, 
b) utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa oraz podejmowania działań na 

rzecz środowiska naturalnego, odnowy wsi lub poprawy estetyki wsi, 
c) gospodarowania przekazanymi składnikami mienia komunalnego, 
d) podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków życia na wsi, 

zwłaszcza spraw socjalnych i kulturalno-oświatowych. 
 
§ 3. 
Zadania określone w § 2. Sołectwo realizuje poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, 
2) opiniowanie spraw należących do sołectwa, 
3) współdziałanie w organizowaniu przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
4) występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie 

przekracza możliwości własne sołectwa, 
5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w formie odbywania spotkań wiejskich, 
6) współpracę z organami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw 

dotyczących sołectwa, 
7) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

 
 

Rozdział 2. 
Organy Sołectwa, ich organizacja i zadania. 

 
§ 4. 

1. Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest Zebranie Wiejskie. 
2. Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys. Rada Sołecka wspomaga działalność 

sołtysa. 



3. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na okres kadencji odpowiadający 
kadencji Rady Miejskiej. 

4. Po upływie kadencji organy sołectwa działają do dnia wyboru nowych organów. 
 
§ 5. 
Do właściwości zebrania wiejskiego należy rozstrzyganie spraw mających istotne znaczenie 
dla mieszkańców, zadania te obejmują: 

1) decyzje w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do przekazanego mienia 
komunalnego, w tym też dysponowania środkami pieniężnymi przyznanymi sołectwu, 

2) uchwalanie wniosków w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego, 
3) uchwalanie programu działania sołectwa, 
4) rozpatrywanie wniosków mieszkańców, inicjowanie przedsięwzięć w sprawach 

socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportowych, turystycznych , 
wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania, 

5) opiniowanie na wniosek Rady Miejskiej projektów jej uchwał,  
6) przyjmowanie rocznych sprawozdań z wykonania zadań realizowanych przez sołtysa  

i radę sołecką, 
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach. 

 
§ 6. 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim przysługuje pełnoletnim osobom 
zamieszkałym na terenie sołectwa. 

2. Prawo do głosowania mają osoby zamieszkałe na terenie sołectwa posiadające czynne 
prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Modliborzycach. 

3. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na 
liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. 
Lista obecności jest załącznikiem do protokołu z zebrania i służy do stwierdzenia 
prawomocności obrad. 

 
§ 7. 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek: 
1)  co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu, 
2) Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
3) Burmistrza. 

2. Zebranie wiejskie sołtys zobowiązany jest zwołać w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia 
wniosku określonego w ust. 1 pkt 1, 2 i 3. 

3. Zebranie wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku. 
4. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

rozplakatowanie ogłoszeń i przekazanie obiegówek na terenie sołectwa. 
5. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 4 określa miejsce, termin, godzinę oraz 

planowany porządek zebrania wiejskiego. 
 
§ 8. 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy udział w zebraniu bierze co najmniej 10% 
uprawnionych mieszkańców sołectwa. 

2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust.1, zebranie odbywa się w drugim 
terminie, w tym samym dniu, po upływie 30 minut od wyznaczonej wcześniej godziny 
bez względu na liczbę obecnych. 

3. Możliwość zwołania zebrania wiejskiego w drugim terminie podaje się  
w zawiadomieniu i obiegówkach o zebraniu. 



§ 9. 
1. Zebranie wiejskie otwiera sołtys. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez 

zebranie. 
2. Zebranie wiejskie wypowiada się w formie uchwał we wszystkich istotnych dla 

sołectwa sprawach. 
3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 
4. W przypadku równej liczy głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 
5. Obrady zebrania wiejskiego protokołowane są przez osobę wybraną przez zebranie. 
6. Kopię protokołu wraz z podjętymi uchwałami i wnioskami przekazuje się do 

burmistrza w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania. 
7. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący zebrania, zaś protokół – 

przewodniczący zebrania oraz protokolant. 
 
§ 10. 

1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. 
2. Do obowiązku sołtysa należy: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, 
2) reprezentowanie sołectwa i utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy, 
3) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa, 
4) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez wójta, 
5) składanie zebraniu wiejskiemu sprawozdań ze swej działalności, 
6) przekazywanie wniosków i postulatów mieszkańców oraz uchwał i wniosków 

zebrania wiejskiego Radzie Miejskiej lub Burmistrzowi, 
7) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty,  

o wszystkich istotnych dla gminy i sołectwa sprawach. 
 
§ 11. 

1. Rada Sołecka liczy od 3-5 członków i wyłania ze swego grona przewodniczącego. 
2. Przy wykonywaniu swoich zadań rada sołecka stale współdziała z sołtysem. 
3. Działalność rady sołeckiej ma charakter opiniodawczy i doradczy dla sołtysa. 
4. Posiedzenia rady sołeckiej zwoływane są przez przewodniczącego rady sołeckiej  

i odbywają się w miarę potrzeb. 
5. Opinie i wnioski rady sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków w głosowaniu jawnym. 
 

Rozdział 3. 
Zasady i tryb wyborów sołtysa i rady sołeckiej 

 
§ 12. 

1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców 
sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej mają 
osoby, o których mowa w § 6 ust. 2. 

3. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie posiadającej czynne 
prawo wyborcze. 
 

§ 13. 
1. Wybory sołtysa oraz członków rady sołeckiej przeprowadza się w ciągu 6-ciu 

miesięcy od dnia  rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej w Modliborzycach. 



2. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje 
burmistrz, określając miejsce, dzień i godzinę. 

3. Zawiadomienie burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady 
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczoną datą wyborów. 

 
§ 14. 

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim 
wymagana jest obecność co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby 
mieszkańców, wybory w drugim terminie, o którym mowa w § 8 ust. 2 mogą być 
przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Dla ważności wyborów niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców 
uprawnionych do głosowania własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

 
§ 15. 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba 
kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej. 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przygotowanie kart do głosowania, 
3) przeprowadzenie głosowania, 
4) ustalenie wyników wyborów, 
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania. 
 
§ 16. 

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym przy 
nieograniczonej  liczbie kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych uczestników 
zebrania.  

2. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie  
w czasie obrad zebrania. 

3. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, na których umieszcza się  
w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów. Kartę do 
głosowania opieczętowuje się pieczęcią Gminy Modliborzyce. 

4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x: przy nazwisku kandydata, na 
którego wyborca oddaje głos. 

5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków 
rady sołeckiej. 

 
§ 17. 

1. Za wybranego sołtysa uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę 
ważnych głosów. 

2. Za wybranych do rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów. 

 
 



§ 18. 
1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej i mogą być odwołani przed upływem kadencji. 
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić: 

1) na wniosek co najmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, 
2) na wniosek burmistrza, 
3) w przypadku pisemnego zrzeczenia się funkcji. 

3. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej zwołuje burmistrz  
w ciągu dwóch miesięcy od dnia zaistnienia przyczyny, o której mowa w ust. 2. 

4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje w trybie i na zasadach 
przewidzianych dla ich wyboru po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego. 

5. Wybory uzupełniające sołtysa lub członka rady sołeckiej, w przypadku odwołania 
albo śmierci sołtysa lub członka rady sołeckiej, przeprowadza się na zasadach  
i w trybie przepisów niniejszej uchwały w ciągu 3 miesięcy od daty odwołania lub 
śmierci. 

 
 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa sołectwa 

 
§ 19. 

1. W przypadku przeznaczenia w budżecie gminy środków finansowych na działalność 
sołectwa, sołectwo gospodaruje tymi środkami w ramach budżetu gminy. 

2. Środki przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone 
wyłącznie na realizację przedsięwzięć zgodnych z wnioskiem złożonym przez 
sołectwo w trybie przepisów ustawy o funduszu sołeckim. 

3. Składniki mienia komunalnego pochodzące ze środków wyodrębnionych dla sołectwa 
lub przekazanych sołectwu pozostają w jego posiadaniu. 

4. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za stan powierzonego mienia i właściwe jego 
wykorzystanie. 

 
Rozdział 5. 

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa 
 

§ 20. 
Kontrolę i nadzór nad działalnością sołectwa w zakresie bieżącego wykonania zadań 
statutowych oraz zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym sprawuje Rada  
Miejska w Modliborzycach i Burmistrz. 
 
§ 21. 
Organy gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji, sprawozdań, danych i wyjaśnień 
dotyczących funkcjonowania sołectwa i oceniania jego działalności. 
 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

 
§ 22. 

1. Zmiany w statucie sołectwa uchwala Rada z własnej inicjatywy, na wniosek 
burmistrza lub zebrania wiejskiego. 

2. Zmiana statutu następuje w trybie określonym dla jego uchwalenia. 


