UCHWAŁA NR III/20/2011
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Cywiny Dynguny
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Baboszewo,
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala co następuje:
§ 1.
Ustala Statut Sołectwa Cywiny Dynguny w brzmieniu Załącznika Nr 1 do Uchwały.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr 29/VI/90 Rady Gminy w Baboszewie z dnia 28 grudnia 1990 roku w sprawie
statutów sołectw.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kowalkowski
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Załącznik do Uchwały Nr III/20/2011
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 25 lutego 2011 r.
Statut Sołectwa Cywiny Dynguny
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1.
Sołectwo Cywiny Dynguny stanowi jednostkę pomocniczą gminy Baboszewo. Ilekroć w statucie jest mowa
o sołectwie rozumie się sołectwo Cywiny Dynguny.
§ 2.
Teren działania sołectwa obejmuje wieś Cywiny Dynguny o obszarze 350,0 ha. Ogół mieszkańców wsi
Cywiny Dynguny tworzy sołectwo Cywiny Dynguny. Mieszkańcy sołectwa tworzą sołecką wspólnotę
samorządową.
§ 3.
Sołectwo działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami);
2. Statutu Gminy Baboszewo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Baboszewo Nr V/27/2003 z dnia 30
kwietnia 2003 roku ze zmianami;
3. niniejszego Statutu.
Rozdział 2.
Zakres działania i zadania sołectwa.
§ 1.
Do zadań sołectwa należy w szczególności:
1. inicjowanie, współdziałanie i realizacja spraw kulturalnych, sportu i wypoczynku mieszkańców,
2. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa zwłaszcza w zakresie
utrzymania porządku, spokoju i czystości, a w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych.
3. współdziałanie z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, porządku
publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
4. współpraca z Radnymi Rady Gminy;
5. opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) przepisów prawa miejscowego mających istotne znaczenie dla sołectwa;
6. opiniowanie projektów uchwał przedłożonych do konsultacji przez Radę Gminy;
7. występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa lub jego części, których załatwienie
wykracza poza możliwości sołectwa;
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§ 2.
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.
§ 1.
Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.
§ 2.
Organem wspomagającym działalność sołtysa jest rada sołecka.
§ 3.
Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.
§ 4.
Organy sołectwa obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad legalności, samorządności, kolegialności
i jawności.
§ 5.
Działalność w organach samorządu ma charakter społeczny.
§ 6.
1. Sołtys jest organem wykonawczym i reprezentuje sołectwo na zewnątrz. W przypadku niemożności
pełnienia funkcji przez sołtysa, zastępuje go jeden z członków rady sołeckiej wyznaczony przez sołtysa.
2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
a) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
b) reprezentowanie sołectwa wobec władz, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych,
c) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz innych czynności zleconych przez to zebranie oraz radę
sołecką;
d) prowadzenie zebrania wiejskiego,
e) przewodniczenie pracom rady sołeckiej,
f) współpraca z organami gminy,
g) organizacja zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej.
3. Sołtys 1 raz w roku składa na zebraniu wiejskim sprawozdanie z całokształtu dotychczasowej
działalności.
4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 7.
1. Rada sołecka jest organem opiniodawczym i doradczym sołtysa.
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.
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Rozdział 4.
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz tryb podejmowania uchwał.
§ 1.
Zebranie wiejskie, zwane dalej zebraniem, jest organem uchwałodawczym sołectwa.
§ 2.
Prawo do udziału w zebraniu mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.
§ 3.
Zebranie wiejskie jest zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.
§ 4.
1. Zebranie jest zwoływane przez Sołtysa:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek:
- co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa,
- rady sołeckiej,
- rady gminy
- 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.
§ 5.
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.
§ 6.
1. Zebraniu przewodniczy sołtys.
2. Uczestnicy zebrania mogą wybrać innego przewodniczącego obrad.
§ 7.
Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1. opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy;
2. występowanie z wnioskami i opiniami do Wójta i Rady Gminy; wybór i odwołanie sołtysa i rady
sołeckiej
§ 8.
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.
4. W sprawach nie wymagających uchwał zebranie zajmuje stanowisko w formie opinii bądź występuje ze
stosownymi wnioskami do organów gminy.
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§ 9.
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 przechowuje sołtys. Kopie protokołów i uchwał przekazuje się Wójtowi
Gminy.
Rozdział 5.
Zasady powoływania i odwoływania sołtysa i rady sołeckiej.
§ 1.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy.
§ 2.
Zebraniu, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej przewodniczy osoba wskazana przez
Wójta.
§ 3.
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 głosowanie ponowne.
§ 4.
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:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,
- sporządzenie protokołu, który podpisują członkowie komisji.
§ 5.
1. Odwołanie sołtysa przed upływem kadencji może nastąpić:
- na jego wniosek,
- na wniosek Wójta i Rady Gminy,
- 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 §3 i §4.
§ 6.
Odwołanie rady sołeckiej przed upływem kadencji następuje na wniosek sołtysa w trybie przewidzianym dla
jej powołania.
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§ 7.
1. W przypadku odwołania sołtysa Rada Gminy zarządza ponowne wybory.
Rozdział 6.
Gospodarka finansowa sołectwa.
§ 1.
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.
§ 1.
1. Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.
2. W sprawach spornych interpretacji Statutu dokonuje Wójt.
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