
Uchwała Nr XLI.308.2022

Rady Gminy Baboszewo

z dnia 15 lipca 2022 roku

w sprawie nadania statutu Sołectwa Pieńki Rzewińskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co

następuje:

§1

Nadaje się Sołectwu Pieńki Rzewińskie statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Traci  moc Uchwała  Nr  III/43/2011  z  dnia  25  lutego  2011  r.  w  sprawie  Statutu  Sołectwa  Pieńki

Rzewińskie.

§3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, wchodzi w

życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

2. Uchwała obowiązuje od rozpoczęcia nowej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki



Załącznik do uchwały Nr XLI.308.2022

Rady Gminy Baboszewo

z dnia 15 lipca 2022 roku

STATUT SOŁECTWA 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Sołectwo Pieńki Rzewińskie stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Baboszewo.

2.  Ogół  mieszkańców  wsi  Pieńki  Rzewińskie  tworzy  sołectwo  Pieńki  Rzewińskie  zwany  dalej

sołectwem.

3. Mieszkańcy sołectwa tworzą sołecką wspólnotę samorządową.

§ 2

Sołectwo  działa  zgodnie  z  obowiązującymi  aktami  prawnymi,  a  w  szczególności  z  ustawą

o samorządzie gminnym, uchwałami Rady Gminy Baboszewo i postanowieniami niniejszego Statutu.

Rozdział 2

Zakres działania i zadania sołectwa

§ 3

1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb

wspólnoty mieszkańców.

2. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) organizacja życia społeczno-gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach

dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców sołectwa;

2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym, zmierzających do poprawy jakości życia

mieszkańców sołectwa;

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, oświatowej

i sportowej na swoim terenie;

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom

oczekującym tej pomocy;

5) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości;

6) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

7) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa.

§ 4

Zadania sołectwo realizuje w szczególności w formie uchwał w ramach przyznanych kompetencji,

wyrażania opinii oraz występowania z wnioskami do Rady Gminy i Wójta Gminy.



Rozdział 3

Organy sołectwa, ich zadania oraz organizacja ich działania

§ 5

Organami sołectwa są:

1. zebranie wiejskie,

2. Sołtys.

§ 6

Organem wspomagającym działalność Sołtysa jest Rada Sołecka.

§ 7

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.

§ 8

Organy sołectwa obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad legalności, samorządności, kolegialności

i jawności.

§ 9

Działalność w organach samorządu ma charakter społeczny.

§ 10

1.  Sołtys  jest  organem  wykonawczym  i  reprezentuje  sołectwo  wobec  organów  Gminy.

W przypadku  niemożności  pełnienia  funkcji  przez  sołtysa,  zastępuje  go  jeden  z  członków Rady

Sołeckiej wyznaczony przez Sołtysa.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej;

2) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz innych czynności zleconych przez to zebranie oraz

Radę Sołecką;

3) prowadzenie zebrania wiejskiego;

4) przewodniczenie pracom Rady Sołeckiej;

5) organizacja zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej;

6) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływanych przez Wójta;

7) wspomaganie Rady Gminy i Wójta w realizacji podjętych działań;

8)  zachowanie  szczególnej  staranności  przy  wykonywaniu  zarządu  mieniem  sołectwa,  zgodnie

z jego przeznaczeniem;

9) wykonywanie zadań w imieniu sołectwa zawartych w rozdziale 1 w § 1 ust. 2 niniejszego statutu.

3.  Sołtys  1  raz  w roku  składa na zebraniu wiejskim sprawozdanie  z  całokształtu  dotychczasowej

działalności.



§ 11

1. Rada Sołecka jest organem opiniodawczym i doradczym Sołtysa, ma charakter wspomagający.

2. Sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej.

3. Rada Sołecka składa się od 3 do 7 członków.

4.  Posiedzenia  Rady  Sołeckiej  zwołuje  Sołtys  stosownie  do  potrzeb  wynikających  z  bieżącej

działalności.

Rozdział 4

Zebranie wiejskie

§ 12

Prawo do udziału w zebraniu mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.

§ 13

Zebranie wiejskie jest zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.

§ 14

1. Zebranie jest zwoływane przez Sołtysa:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek:

1) co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa;

2) Rady Sołeckiej;

3) Rady Gminy;

4) Wójta.

2.  Zebranie  zwoływane  na  wniosek  mieszkańców,  Rady  Sołeckiej  i  Rady  Gminy  powinno  być

zwołane najpóźniej  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku lub w terminie oznaczonym we

wniosku.

§ 15

1. Zebranie  jest  ważne,  gdy zostali  o nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy sołectwa w sposób

zwyczajowo  przyjęty  na  terenie  tego  sołectwa  oraz  wzięło  w  nim  udział  co  najmniej  1/5

uprawnionych.

2. Jeżeli w terminie wyznaczonym nie ma wymaganego quorum, zebranie wiejskie odbywa się po

upływie 30 minut od ustalonego terminu i jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

§ 16

1. Zebraniu przewodniczy Sołtys.

2. Uczestnicy zebrania mogą wybrać innego przewodniczącego obrad.

§ 17

1. Rozstrzygnięcia zebrania zapadają w formie uchwał.



2.  Uchwały  zebrania  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w  głosowaniu  jawnym.  Uczestnicy

zebrania mogą postanowić o utajnieniu głosowania.

3. Uchwały podpisuje przewodniczący zebrania.

§ 18

1. Z zebrania sporządza się protokół, który podpisuje sołtys jako przewodniczący zebrania.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności i egzemplarze podjętych uchwał.

3.  Protokoły  oraz  uchwały  zebrania  przechowywane  są  w  Urzędzie  Gminy,  kopie  protokołów

i uchwał przekazuje się Sołtysowi.

Rozdział 5

Zasady powoływania i odwoływania Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 19

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Baboszewo, natomiast do ich 

przeprowadzenia zobowiązany jest Wójt Gminy Baboszewo.

2. Wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego.

3. Porządek obrad zebrania wiejskiego w sprawie wyborów powinien zawierać w szczególności:

1) powołanie komisji skrutacyjnej;

2) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;

3) przeprowadzenie tajnego głosowania;

4) ogłoszenie wyników.

§ 20

Zebraniu, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy osoba wskazana

przez Wójta.

§ 21

1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród

nieograniczonej  liczby  kandydatów,  przez  stałych  mieszkańców  sołectwa  uprawnionych  do

głosowania.

2. Głosowanie polega na postawieniu znaku X w kratce obok nazwiska wybranego kandydata.

3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

4. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie.

§ 22

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybranych spośród uprawnionych

uczestników zebrania.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

3. Do zadań komisji należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;



2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania;

4) sporządzenie protokołu, który podpisują członkowie komisji.

§ 23

1. Odwołanie Sołtysa przed upływem kadencji może nastąpić:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek Wójta i Rady Gminy;

3) na uzasadniony wniosek 1/3 mieszkańców sołectwa.

2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym podczas zebrania wiejskiego zwołanego w terminie 14

dni od zgłoszenia wniosku w trybie §21 i §22.

§ 24

Odwołanie  Rady  Sołeckiej  przed  upływem  kadencji  następuje  na  wniosek  Sołtysa  w  trybie

przewidzianym dla jej powołania.

§ 25

W przypadku odwołania sołtysa Rada Gminy zarządza ponowne wybory.

Rozdział 6

Gospodarka finansowa sołectwa

§ 26

1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2.  Kontrolę  gospodarki  finansowej  Sołectwa  sprawuje  Skarbnik  Gminy  i  przedkłada  informację

w tym zakresie Wójtowi Gminy.

3.  Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe na cele określone przez Radę Gminy zgodnie

z ustawą o funduszu sołeckim.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 27

1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa jest Wójt i Rada Gminy.

2. Organem kontroli nad działalnością sołectwa jest Rada Gminy, funkcję tę sprawuje poprzez 

działania własne lub komisji rewizyjnej.

3. Sołtys używa pieczęci nagłówkowej.

§ 28

1. Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.

2. W sprawach spornych interpretacji Statutu dokonuje Wójt.


