
Załącznik Nr 2 
                                do Zarządzenia Wójta Gminy Będzino 
         Nr 36/2019 z dnia 17.06.2019 r. 

STATUT SOŁECTWA  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Barnin i Zagaje tworzy sołectwo Barnin/Zagaje. 

2. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości Barnin i Zagaje.  

§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506); 

2. statutu Gminy Będzino, ustalonego treścią odpowiedniej uchwały Rady Gminy w Będzinie; 

3. innych przepisów prawa, które nakładają na sołectwo obowiązku lub nadają mu uprawnienia.  

§ 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:  

1. wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Będzino; 

2. gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową Gminy Będzino oraz jej terytorium; 

3. radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Będzinie; 

4. sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo Barnin/Zagaje, w gminie Będzino; 

5. radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć radę sołecką sołectwa Barnin/Zagaje; 

6. sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa sołectwa Barnin/Zagaje; 

7. zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć zebranie wiejskie sołectwa Barnin/Zagaje; 

8. statucie - należy przez to rozumieć statut sołectwa Barnin/Zagaje; 

9. statucie gminy - należy przez to rozumieć statut gminy Będzino ustalony odpowiednią uchwałą Rady 

Gminy w Będzinie; 

10. urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Będzinie. 



Rozdział 2 

Organizacja i zakres działania Sołectwa 

§ 4. 1. Organami sołectwa są: 

1. zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa, 

2. sołtys - organ wykonawczy sołectwa. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga rada sołecka, która jest organem opiniodawczo - doradczym sołtysa. 

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada kadencji rady i trwa 5 lat. 

 

§ 5. 1.Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców sołectwa. Do 

zadań sołectwa należy: 

1. udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa; 

2. kształtowanie zasad współżycia społecznego; 

3. organizowanie samopomocy mieszkańców oraz wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania; 

4. gospodarowanie mieniem komunalnym w celu jego właściwego wykorzystania i pomnażania. 

2. Zadania określone w ust. 1 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:  

1. opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa; 

2. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez organy gminy konsultacji społecznych 

w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa; 

3. występowanie z wnioskami do rady o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza 

możliwości mieszkańców sołectwa; 

4. współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie 

do radnych wniosków i interpelacji dotyczących Sołectwa. 

 

§ 6. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

sołectwa i określone w niniejszym statucie. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy: 

1. wybór i odwołanie sołtysa;  

2. wybór, odwołanie i ustalenie liczby członków rady sołeckiej; 

3. opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawionych do konsultacji przez radę projektów 

uchwał; 

4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej; 

5. decydowanie o przeznaczeniu funduszy sołectwa; 

6. podejmowanie uchwał wnioskujących do rady o organizacji i zakresie działania sołectwa. 

§ 7. 1. Do kompetencji Sołtysa należy: 



1. reprezentowanie sołectwa; 

2. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz sołectwa; 

3. zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, chyba że zwołanie zebrania wiejskiego 

zastrzeżone jest do kompetencji innego organu; 

4. wykonywanie uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego, 

5. wykonywanie powierzonych mu zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie; 

6. administrowanie mieniem komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania; 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację o swojej działalności. 

 

§ 8. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radą sołecką. Liczbę członków rady 

sołeckiej określa zebranie wiejskie, nie może być ona jednak mniejsza, niż trzech. 

2. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa oraz współdziałanie z nim w 

prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa.  Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.  

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak, niż dwa razy 

w roku. Posiedzeniom przewodniczy sołtys. 

4. Na zebraniach wiejskich sołtys składa sprawozdanie z działalności rady sołeckiej. 

5. Rada sołecka działa do dnia wyboru rady sołeckiej na okres następnej kadencji. 

 

§ 9. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi nie później, niż 14 dni od odbycia 

zebrania wiejskiego. W zależności od charakteru sprawy, wójt załatwia je we własnym zakresie lub 

przekazuje do rozpatrzenia radzie. 

2. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje zebranie wiejskie lub sołtysa. 

 

§ 10. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 

2. Zadania i potrzeby sołectwa pod względem rzeczowym i finansowym realizowane są w ramach 

budżetu Gminy. 

3. Organy sołectwa składają do wójta przedmiotowe propozycje do planu budżetu zgodnie z 

obowiązującą procedurą uchwalania budżetu Gminy. Przysługuje im także prawo składania wniosków 

w innych sprawach.   

3. Środki finansowe pozyskiwane przez sołectwo są do dyspozycji sołectwa z zachowaniem procedur i 

odpowiednich przepisów prawa. 

 

 

 

 



Rozdział 3 

Wybór i odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej  

§ 11. 1. Zebranie wiejskie do przeprowadzenia pierwszych wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwołuje 

wójt.  

2. W ogłoszeniu wójt określa dzień, godzinę oraz miejsce zebrania w uzgodnieniu z sołtysem oraz 

wyznacza przewodniczącego zebrania.  

3. Zawiadomienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się 

do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

§ 12. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest 

obecność co najmniej 1/5 uczestników uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby mieszkańców na zebraniu, wybory 

w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Zwołujący 

zebranie wiejskie może zarządzić odbycie zebrania w drugim terminie po upływie 15 minut od 

pierwszego terminu w tym samym dniu, które będzie się mogło odbyć, bez względu na liczbę osób 

uczestniczących w zebraniu. 

3. Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu wiejskim, na którym przeprowadza się wybory powinni 

podpisać listę obecności. Listę obecności można wykorzystać przy wydawaniu kart do głosowania, 

zaznaczając przy nazwiskach potwierdzenie wydania karty . 

4. Na zebraniu wiejskim należy powołać komisję skrutacyjną, składającą się, z co najmniej 3 członków, 

odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów. Członkiem komisji nie może być osoba odwoływana z 

funkcji sołtysa, a także kandydująca na sołtysa lub do rady sołeckiej.  

5. Komisja skrutacyjna zobowiązana jest do przygotowania: 

a) kart do głosowania opatrzonych pieczęcią sołectwa, 

b) przyjęcia zgłoszenia kandydatów, 

c) przeprowadzenie głosowania, 

d) ustalenie wyników głosowania, 

e) sporządzenie protokołu z wyborów. 

6. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania wiejskiego. 

§ 13. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się 

w głosowaniu tajnym. 

2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez uczestników 

zebrania wiejskiego. 



3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania 

wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 

5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.  

6. W przypadku uzyskania przez kandydatów identycznej ilości głosów, przewodniczący zebrania 

wiejskiego zarządza głosowanie dodatkowe. 

 

§ 14. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim.  

2. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, jeżeli 

utracili oni zaufanie mieszkańców sołectwa, nie wykonują swoich obowiązków, naruszają 

postanowienia statutu i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii 

mieszkańców sołectwa. 

3. Pisemny wniosek o odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej wraz z uzasadnieniem, podpisany 

przez 1/5 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa, składa się wójtowi. Wójt 

powiadamia osobę, której wniosek dotyczy i przedstawia jej treść uzasadnienia. Wnioskom bez 

uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu. 

4. W przypadku złożenia wniosku o odwołanie sołtysa, wójt zwołuje zebranie wiejskie w trybie 

określonym dla wyboru sołtysa. W przypadku złożenia wniosku o odwołanie członków rady sołeckiej, 

wójt zwraca się do sołtysa o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym dokonuje się odwołania 

dotychczasowego i wyboru nowego członka rady sołeckiej. 

5. W przypadku odwołania sołtysa, wybory nowego sołtysa mogą być przeprowadzone na zebraniu 

wiejskim, na którym odwołano sołtysa albo na zebraniu zwołanym w innym terminie. 

6. Dopuszcza się wybór członków rady sołeckiej na zebraniu wiejskim zwołanym w celu odwołania 

sołtysa, jeśli złożyli oni rezygnację z pełnionych funkcji w wyniku odwołania sołtysa. O przeprowadzeniu 

takich wyborów decyduje zebranie wiejskie. 

 

§ 15. 1. Wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek: 

1. złożenia na ręce wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji, 

2. pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie 

prawomocnego wyroku sądu, 

3. śmierci. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wójt zwołuje niezwłocznie zebranie wiejskie i przekazuje mu 

informację o wygaśnięciu mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej. 

3. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu 

wiejskim, na którym przedstawiono informację o wygaśnięciu mandatu sołtysa lub członka rady 



sołeckiej. Dopuszcza się wybór nowego sołtysa lub członka rady sołeckiej na kolejnym zebraniu 

wiejskim, jednak nie później niż 30 dni od wygaśnięcia mandatu. 

4. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 

miesięcy. 

5.  Zebraniom wiejskim zwoływanym przez wójta przewodniczy wójt lub inna wyznaczona przez niego 

osoba. 

Rozdział 4 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał 

§ 16. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa, którzy są uprawnieni do 

głosowania. 

§ 17. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys, o ile nie zwołuje go wójt zgodnie z zapisami statutu: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie, co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim; 

3) na wniosek organów gminy. 

§ 18. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w 

roku kalendarzowym. 

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w 

sołectwie. 

3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców sołectwa, rady lub wójta winno się odbyć w 

terminie 7 dni od dnia ogłoszenia, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. 

 

§ 19. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, o ile mieszkańcy sołectwa zostali o zebraniu prawidłowo 

powiadomieni. Zebranie wiejskie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę 

obecnych, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 statutu.  

2. Zebranie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom, z zastrzeżeniem § 15 ust. 5.  

3. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa. 

Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z radą sołecką. Zebranie wiejskie może przyjąć 

zgłoszone na zebraniu wnioski o uzupełnienie porządku obrad. 

4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w sposób 

jawny, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych w statucie do głosowania tajnego. Zebranie wiejskie może 

uchwalić przeprowadzenie głosowania tajnego nad konkretną sprawą.  

5. Protokoły z odbycia zebrania wiejskiego oraz uchwały podpisuje sołtys. 



 

 

 

Rozdział 5 

Nadzór nad działalnością organów sołectwa 

§ 20. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje wójt przy udziale rady. 

§ 21. 1. Rada może zawiesić wykonanie uchwały każdego z organów sołectwa lub stwierdzić jej 

nieważność, jeśli ta uchwała jest sprzeczna z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami rady. 

2. Sprawując nadzór nad działalnością organów sołectwa rada może zlecić Komisji Rewizyjnej rady 

przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej sołectwa. 

 

§ 22. Rada lub wójt mają prawo żądać od sołtysa w każdym czasie wszelkich niezbędnych informacji i 

dokumentów dotyczących funkcjonowania i organizacji sołectwa, mogą dokonywać wizytacji sołectwa 

oraz uczestniczyć w zebraniu wiejskim. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 23. 1. Zmiany do niniejszego statutu rad może uchwalić na wniosek zebrania wiejskiego lub z własnej 

inicjatywy po zasięgnięciu opinii właściwego organu sołectwa. 

2. W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy statutu gminy oraz 
obowiązującego prawa. 


