
UCHWAŁA Nr V/47/07

RADY GMINY RADOMIN

z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczewko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 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 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Uchwala się Statut Sołectwa Wilczewko, zwany dalej statutem, który określa organizację 
i zakres działania Sołectwa Wilczewko.

Rozdział   1

Postanowienia ogólne.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Radomin;
2) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Wilczewko;
3) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Radomin;
4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Radomin.

§ 3. 1. Sołectwo Wilczewko jest jednostką pomocniczą Gminy Radomin.
2. Obszar Sołectwa Wilczewko obejmuje wieś Wilczewko.
3. Siedzibą organów Sołectwa jest wieś Wilczewko.

Rozdział 2

 Zadania Sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 4. Sołectwo realizuje w szczególności następujące zadania:

1) zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie 
określonym niniejszym Statutem;

2) załatwia  indywidualne  sprawy  z  zakresu  administracji  publicznej  w  zakresie  upoważnień 
udzielonych przez Radę Gminy;

3) wyraża opinie we wszystkich sprawach istotnych dla mieszkańców Sołectwa;
4) bierze udział w postępowaniu administracyjnym w przypadkach określonych przepisami prawa.

§ 5. Sołectwo opiniuje w części dotyczącej sołectwa projekty uchwał Rady Gminy w sprawach: 
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) budżetu gminy;
3) przepisów prawa miejscowego;
4) podejmowania  uchwał  dotyczących  zbycia  mienia  komunalnego  położonego  na  terenie 



Sołectwa;
5) uchwalenia programów gospodarczych;
6) lokalizacji zakładów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia.

§ 6.1.  Uchwały   i  opinie,  o  których  mowa w §  4  i  5  Sołectwo przekazuje  Wójtowi,  który 
przedkłada je Radzie Gminy, a następnie informuje Sołectwo o sposobie załatwiania sprawy w 
terminie 14 dni od rozstrzygnięcia. 

2.  Stanowisko  Rady  Gminy  w  sprawach  zawartych  w  uchwałach  i  opiniach  Sołectwa  jest 
ostateczne.

§  7.  Współdziałając  z  organizacjami  politycznymi,  społecznymi  i  związkowymi  Sołectwo 
realizuje zadania na rzecz zaspokojenia potrzeb wspólnoty sołeckiej poprzez: 
1) inicjowanie czynów społecznych;
2) przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, 

porządku i estetyki wsi;
3) uczestniczenie w akcjach i przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
4) występowanie z inicjatywą i uczestnictwo w działalności kulturalnej, wypoczynku, wychowaniu 

młodzież;.
5) organizowanie mieszkańców do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w sołectwie;
6) organizowanie  różnych  form  opieki  społecznej  i  pomocy  sąsiedzkiej  dla  mieszkańców 

niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej.

           
Rozdział 3

Organy samorządu Sołectwa i ich organizacja.

§ 8. 1. Organem uchwałodawczym Sołectwa jest zebranie wiejskie.
2.  Prawo do udziału  w zebraniu  wiejskim mają  wszyscy  mieszkańcy Sołectwa,  posiadający 

czynne prawo wyborcze.
3. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
2) rady sołeckiej;
3) Wójta.

4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak  nie rzadziej niż raz w roku.
5. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – 3 powinno być 

zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 9.1. Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 
uprawnionych mieszkańców sołectwa z zastrzeżeniem § 14 ust. 5. 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 10.1. Zebranie wiejskie:
1)  podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych dla Sołectwa;
2)  wyraża opinie przewidziane w § 5 niniejszego statutu;
3)  ustala roczny program działalności Sołectwa;
4)  rozpatruje roczne sprawozdania z działalności samorządu sołeckiego;
5)  wybiera oraz odwołuje sołtysa, członków rady sołeckiej.

2. Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich działania 
i kompetencje. 

3.  Zebranie  wiejskie  może  upoważnić  radę  sołecką  do  przedstawienia  w  okresach  między 



zebraniami opinii w sprawach określonych w § 5.

§ 11. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.

§ 12. Sołtys:
1) kieruje pracą rady sołeckiej i reprezentuje Sołectwo;
2) zwołuje zebrania wiejskie i  proponuje prządek obrad, a także zaprasza przedstawicieli władz 

samorządowych i innych;
3) bierze udział w sesjach Rady Gminy;
4) wykonuje przy pomocy rady sołeckiej uchwały zebrania wiejskiego;
5) nadzoruje wykorzystanie mienia komunalnego powierzonego Sołectwa;
6) opracowuje projekty rocznych programów działania Sołectwa i przedkłada zebraniu wiejskiemu 

informację z ich realizacji;
7) współpracuje  z  przedstawicielami  organizacji  pozarządowych,  politycznych,  społecznych, 

związkowych i innych jednostek organizacyjnych szczebla gminnego w sołectwie;
     

§ 13.1. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.
2.  Radę sołecką w liczbie  od 4 – 7 wybiera  zebranie  wiejskie  na zasadach określonych dla 

wyboru sołtysa.

Rozdział 4

Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa.

§ 14.1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się podczas zebrania wiejskiego zwoływanego 
nie później niż na 90 dni od dnia pierwszej sesji Rady Gminy nowej kadencji. 

2. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Wójt, 
który określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza swojego przedstawiciela 
do udziału w zebraniu.

3. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego, o którym mowa  w ust. 1 powinno być 
podane do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

4.  Dla  dokonania ważnego wyboru organów Sołectwa na zebraniu  wiejskim wymagana jest 
obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

5. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego kworum, wybory w dodatkowym 
terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Zawiadomienie, 
o którym mowa w ust. 3 może określać dodatkowy termin. 

§  15.1. Wybory  sołtysa  i  członków  rady  sołeckiej  są  powszechne,  równe,  bezpośrednie 
i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród 
uprawnionych  uczestników  zebrania.  Członkiem  komisji  nie  może  być  osoba  kandydująca  na 
sołtysa albo do rady sołeckiej. 

3.  Do  zadań  komisji  skrutacyjnej  należy  przyjęcie  zgłoszeń  kandydatur,  przeprowadzenie 
głosowania,  ustalenie  i  ogłoszenie  jego  wyników  oraz  sporządzenie  protokołu  o  wynikach 
wyborów. Protokół podpisują członkowie komisji.

§  16.1. Sołtys  wybierany  jest  w  głosowaniu,  tajnym,  bezpośrednio  spośród  nieograniczonej 
liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 

2.  Zgłoszenie  kandydatów  i  głosowanie  dla  dokonania  wyboru  sołtysa  i  rady  sołeckiej 
przeprowadza się oddzielnie.



3. Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej. 
4.  Kandydatem  na  sołtysa  lub  członka  rady  sołeckiej  nie  może  być  osoba  skazana  za 

przestępstwo umyślne. 

§ 17.1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno 

największą liczbę głosów. 

§ 18.1.  Sołtys  i  członkowie  rady sołeckiej  są  bezpośrednio odpowiedzialni  przed zebraniem 
wiejskim  i  mogą  być  przez  zebranie  wiejskie  odwołani  przed  upływem  kadencji,  jeżeli  nie 
wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania wiejskiego lub 
dopuścili się dyskwalifikującego czynu w opinii środowiska.

2.  Decyzja  o  odwołaniu  z  zajmowanej  funkcji  winna  być  podjęta  po  wysłuchaniu 
zainteresowanego.

§ 19.1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa albo wszystkich członków rady sołeckiej, 
Wójt zarządza wybory uzupełniające.

2.  Wybory  innych  osób  dla  uzupełnienia  składu  rady  sołeckiej  przeprowadza  samodzielnie 
sołtys, informując Wójta.

3. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 14-16. 

Rozdział 5

Mienie komunalne Sołectwa i gospodarka finansowa.

§  20.1. Mieniem komunalnym Sołectwa jest  własność  i  inne  prawa  majątkowe należące  do 
sołectwa.

2. Sołectwo może oddawać mienie komunalne, którym zarządza w użytkowanie innym osobom 
prawnym i fizycznym po uprzedniej zgodzie Rady Gminy.

3.  Zbycie  mienia  komunalnego  Sołectwa  przez  Radę  Gminy  wymaga  uprzednio  wyrażonej 
zgody przez Sołectwo.

4. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego sołeckiego stanowią dochody budżetu 
gminy. Budżet gminy pokrywa wszystkie wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego 
sołeckiego.

§ 21.1. Sołectwo nie prowadzi własnej gospodarki finansowej.
2. Realizacja potrzeb finansowych sołectwa odbywa się w ramach budżetu gminy.
3. Sołectwo bierze udział w realizacji budżetu gminy w zakresie ustalonym uchwałą budżetową 

i w tym zakresie realizuje część gospodarki finansowej gminy.

§ 22.  Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie sołtysa 
z udziału Sołectwa w realizacji budżetu gminy.

Rozdział 6

Nadzór nad działalnością Sołectwa.

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

2.  W  sprawach  realizacji  budżetu  gminy  nadzór  sprawowany  jest   ponadto  na  podstawie 



kryterium celowości, gospodarności i rzetelności.

§ 24. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt.

§ 25. 1. Sołtys zobowiązany jest przekazywać uchwały zebrania wiejskiego Wójtowi w terminie 
7 dni od daty jej podjęcia.

2. W przypadku zakwestionowania zgodności z prawem treści niektórych postanowień lub całej 
uchwały przez Wójta w ciągu następnych 7 dni uchwała podlega przekazaniu Radzie Gminy celem 
zajęcia  ostatecznego  stanowiska  podczas  najbliższej  sesji.  Wniesienie  sprzeciwu  przez  Wójta 
wstrzymuje wykonanie uchwały.

3. Rozpatrując sprzeciw Wójta Rada Gminy może uchylić kwestionowane postanowienia lub 
całą uchwałę większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe.

§ 26. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Rada Gminy.
               

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 28. Traci moc uchwała nr 24/90 Rady Gminy w Radominie z dnia 18 października 1990 r. 
w sprawie statutu sołectwa.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   
    


