Opublikowany w Dz. U. W. P.
z 2004r. Nr 35 poz. 727

Uchwała Nr XIV / 104 / 2003
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 listopada 2003r.
w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw gminy Szemud
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz § 69 ust. 1 Statutu Gminy Szemud Rada Gminy Szemud uchwala co
następuje:
§ 1.
Uchwala się organizację i zakres działania niżej wymienionych 22 sołectw gminy Szemud
określone w statutach tych sołectw, stanowiących załączniki od nr 1 do 22 do niniejszej
uchwały:
Będargowo – załącznik nr 1
Bojano – załącznik nr 2
Częstkowo – załącznik nr 3
Dobrzewino – załącznik nr 4
Donimierz – załącznik nr 5
Głazica – załącznik nr 6
Grabowiec – załącznik nr 7
Jeleńska Huta – załącznik nr 8
Kamień – załącznik nr 9
Kieleńska Huta – załącznik nr 10
Kielno – załącznik nr 11
Koleczkowo – załącznik nr 12
Kowalewo – załącznik nr 13
Leśno – załącznik nr 14
Łebieńska Huta – załącznik nr 15
Łebno – załącznik nr 16
Przetoczyno – załącznik nr 17
Rębiska – załącznik nr 18
Szemud – załącznik nr 19
Szemudzka Huta – załącznik nr 20
Warzno – załącznik nr 21
Zęblewo – załącznik nr 22
§ 2.
Traci moc prawną uchwała Rady Gminy Szemud Nr VIII / 57 / 91 z dnia 22 marca 1991r.
w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwalenie nowego Statutu Sołectwa Gminy Szemud jest konieczne ze względu na zmiany
ustrojowe w samorządzie gminnym, wprowadzone ustawą o samorządzie gminnym,
które weszły w życie z dniem 27 października 2002r.

Statut Sołectwa
________________________
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
— gminie — należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy
Szemud,
— sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo ...................................,
— zebranie wiejskie – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa ........................,
— sołtysie — należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa ..................................,
— radzie — należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa ....................................,
— statucie — należy przez to rozumieć Statut Sołectwa ..................................,
§ 2.
Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.
§ 3.
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą
wspólnotę samorządową Gminy Szemud.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001r.
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
2) Statutu Gminy Szemud ,
3) niniejszego Statutu.
§ 4.
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy i nie posiada osobowości prawnej.
2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy.
3. Kontrolę działalności Sołectwa sprawuje Wójt Gminy.
§ 5.
Rada Gminy - na zasadach ustalonych w Statucie Gminy - tworzy, łączy, dzieli i znosi Sołectwo
oraz ustala jego nazwę i granice.
Organizacja i zakres działania
§ 6.
1. Organami Sołectwa są:
1)
Zebranie Wiejskie,
2)
Sołtys,
3)
Rada Sołecka,

2. Zebranie Wiejskie może powołać także inne stałe i doraźne organy Sołectwa, na przykład
komisje, określając zakres ich działania.
3. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów wybranych przez Zebranie Wiejskie trwa
4 lata.
§ 7.
Do zadań Sołectwa należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a w szczególności:
1. Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach.
2. Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania.
3. Współpraca z Wójtem Gminy w zakresie zapobiegania powodziom i likwidacji ich
skutków.
4. Organizowanie pierwszej pomocy dla mieszkańców dotkniętych zdarzeniem losowym lub
klęską żywiołową.
5. Utrzymywanie porządku na terenie sołectwa.
6. Budowa, utrzymanie, konserwacja, remont sołeckich obiektów socjalnych i kulturalno oświatowych, sołeckich urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej.
7. Modernizacja i utrzymanie - przy współpracy z gminą – dróg sołeckich w ramach
otrzymanych środków.
8. Decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące
korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu.
9. Prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy.
10. Występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza
własne możliwości Sołectwa.
11. Współdziałanie z Gminą przy realizacji na terenie Sołectwa zadań Gminy w zakresie:
1) ochrony życia i zdrowia ludności,
2) bezpieczeństwa pożarowego.
3) opieki społecznej,
4) podnoszenia stanu sanitarnego i zapobiegania epidemiom,
5) zaopatrzenia mieszkańców w wodę,
6) oświaty i kultury,
7) kultury fizycznej i turystyki,
8) zarządu mieniem gminnym,
9) zagospodarowania gruntów i ich ochrony,
§ 8.
Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo nawiązuje współpracę z sąsiednimi sołectwami
zawierając porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań. Sołectwo
może podejmować wspólne uchwały z innymi sołectwami.
Zebranie Wiejskie
§ 9.
Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
§ 10.
Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze.

§ 11.
1. Zebranie Wiejskie, z wyjątkiem wyborczego, zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w
Zebraniu Wiejskim,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. Zebranie Wiejskie na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt
Gminy.
§ 12.
1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie mniej niż 1 raz
w roku.
2. Termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego podaje Sołtys do
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty conajmniej na 7 dni przed
terminem Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy
winno się odbyć w terminie 10 dni od złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje
termin późniejszy.
§ 13.
1. Zebranie Wiejskie, z uwzględnieniem ust. 2, jest ważne, bez względu na liczbę
uczestników, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim zawiadomieni prawidłowo, zgodnie
z wymogami niniejszego Statutu.
2. Zebranie Wiejskie na którym dokonany ma być wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
dla swej ważności wymaga obecności co najmniej 20% uprawnionych
mieszkańców Sołectwa.
3. O ile w pierwszym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum Zebranie jest ważne w
drugim terminie, zwołane nie mniej niż w 0,5 godziny później bez względu na liczbę
obecnych.
4. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, który może przewodniczyć jego obradom. Zebraniu
Wiejskiemu wyborczemu – w części dotyczącej przeprowadzenia głosowania –
przewodniczy przedstawiciel Wójta Gminy.
5. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez
Sołtysa.
6. Sołtys zapewnia referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu.
§ 14.
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów
„za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego Zebrania.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
3. Głosowanie w sprawie wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywa się w sposób
tajny.
4. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania w innej
sprawie na wniosek każdego uczestnika Zebrania.
5. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Sołtysa oraz w przypadku zgłoszenia
kandydatów na członków Rady Sołeckiej w liczbie nie przekraczającej dopuszczalnej

liczby członków tej Rady, wyborów do tych organów nie przeprowadza się, a zgłoszeni
kandydaci stają się członkami tych organów przez aklamację.
§ 15.
Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego, Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w ciągu 14 dni od
zakończenia Zebrania.
§ 16.
Do zadań Zebrania Wiejskiego należy stanowienie o wszystkich sprawach należących do
właściwości Sołectwa, a w szczególności:
1) Podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa.
2) Wybór i odwoływanie Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz innych organów
Sołectwa.
3) Ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.
4) Uchwalanie planu finansowo-rzeczowego Sołectwa.
5) Przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań Sołectwa.
6) Występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których
załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.
7) Współpracowanie z Radnymi z okręgu wyborczego.
Sołtys
§ 17.
Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
§ 18.
1. Sołtysa wybiera Zebranie Wiejskie, w oddzielnym tajnym głosowaniu, zwykłą
większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Kadencja Sołtysa trwa 4 lata.
3. W przypadku nie dokonania wyboru Sołtysa na zebraniu wiejskim wyborczym, kadencja
dotychczasowego Sołtysa ulega przedłużeniu do czasu wyboru nowego Sołtysa.
4. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji na wniosek co
najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim,
bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, jeżeli Sołtys nie wykonuje
swoich obowiązków, narusza postanowienia Statutu lub dopuścił się czynu
dyskwalifikującego go w opinii środowiska. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu
zainteresowanego.
5. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa w ciągu 1 miesiąca. Do czasu wyboru nowego Sołtysa
obowiązki Sołtysa wykonuje dotychczasowy Sołtys.
6. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny. Zebranie Wiejskie może podjąć
uchwałę o ustanowieniu zwrotu kosztów dla Sołtysa ze środków pochodzących z
funduszy Sołectwa (diety, prowizje, delegacje itp.).
7. Sołtys podczas wykonywania swych obowiązków korzysta z ochrony prawnej
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 19.
Do zadań Sołtysa należy wykonywanie postanowień Statutu, uchwał Zebrania Wiejskiego,
a w szczególności:
1) Zwoływanie Zebrań Wiejskich z wyjątkiem wyborczego.
2) Zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej.
3) Reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy oraz
innych podmiotów życia publicznego.
4) Administrowanie mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do korzystania.
5) Wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie
gospodarki i warunków życia w Sołectwie.
6) Załatwianie bieżących spraw Sołectwa.
7) Wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji
publicznej.
8) Uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływanych co najmniej 1 raz w roku przez
Wójta.
§ 20.
Sołtys przedkłada Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady
Sołeckiej oraz informację o wydatkach na Sołectwo.

Rada Sołecka
§ 21.
1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 3 do 8 osób. Liczbę członków Rady Sołeckiej przed
dokonaniem wyboru ustala uchwałą Zebranie Wiejskie.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej 1 raz na kwartał i są
protokołowane.
4. Rada Sołecka współpracuje z radnymi gminy z danego okręgu wyborczego.
§ 22.
1. Zebranie Wiejskie wyborcze wybiera, na wniosek sołtysa oraz mieszkańców, członków
Rady Sołeckiej w oddzielnym tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów. Kadencja
Rady Sołeckiej trwa 4 lata od dnia wyboru Sołtysa.
2. Zebranie Wiejskie może odwołać Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed
upływem kadencji. Tryb odwołania jest taki sam jak tryb wyboru.
3. W przypadku odwołania członków Rady Sołeckiej Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie
w celu uzupełnienia jej składu w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
§ 23.
Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. Zadaniem Rady Sołeckiej jest wspomaganie
działalności Sołtysa w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa, a w szczególności:
1) Opracowywanie projektów uchwał w sprawach rozpatrywanych na Zebraniu
Wiejskim.
2) Opracowywanie projektów programów pracy samorządu Sołectwa.

3) Występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu spraw Sołectwa.
4) Organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego.
5) Podejmowanie inicjatywy dotyczącej przeznaczenia środków finansowych na cele
rozwoju Sołectwa.
6) Współdziałanie z właściwymi organami w celu wspólnej realizacji zadań.
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 24.
1. Wybory przeprowadza komisja, pełniąca rolę komisji mandatowej i komisji skrutacyjnej,
w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników Zebrania.
Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej
2. Do zadań komisji należy:
1) ustalenie prawomocności uchwałodawczej i wyborczej Zebrania Wiejskiego,
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
3) przeprowadzenie wyborów,
4) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują członkowie komisji
oraz przewodniczący Zebrania.
§ 25.
W pierwszej kolejności wybiera się Sołtysa. Następnie przeprowadza się wybory członków Rady
Sołeckiej.
§ 26.
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”.
§ 27.
Jeżeli Zebranie Wiejskie zdecyduje o powołaniu innych organów Sołectwa, dla wyboru ich
członków stosuje się tryb wyborów do Rady Sołeckiej.
Mienie i gospodarka finansowa
§ 28.
1. Sołectwo korzysta z mienia komunalnego przekazanego przez Radę Gminy odrębną
uchwałą.
2. Sołectwo może wynajmować, wydzierżawiać i użyczać przekazane mu mienie na
zasadach ustalonych przez Zebranie Wiejskie.
3. Sołectwo nie może wykonywać, w stosunku do przekazanego mienia, zadań
przekraczających zwykły zarząd.

§ 29.
1. Sołectwo samodzielnie określa własny plan finansowo – rzeczowy w oparciu o posiadane
środki.
2. Gospodarka finansowa Sołectwa jest jawna i jest prowadzona w ramach budżetu Gminy.
§ 30
1. Dochodami Sołectwa są:
1) udział w budżecie Gminy,
2) dochody własne Sołectwa pochodzące z korzystania z przekazanego mienia
komunalnego i imprez,
3) dotacje celowe z budżetu Gminy,
4) darowizny od osób prawnych i fizycznych,
2. Środki finansowe przekazane przez Gminę w uchwale budżetowej mogą być
przeznaczone przez Sołectwo na realizację zadań Sołectwa określonych w niniejszym
Statucie oraz na obsługę techniczno-kancelaryjną.
3. Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa, w ramach budżetu Gminy, prowadzi Urząd
Gminy.
4. Nadzór nad działalnością finansową Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
Postanowienia końcowe
§ 31
Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z własnej
inicjatywy po konsultacji z Sołectwem.
§ 32.
Niniejszy Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

