
(projekt) 

UCHWAŁA NR XLIV/…../22 

RADY GMINY WILGA 
 

z dnia ………………… 2022 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XII/45/2003 Rady Gminy w Wildze z dnia 28 października 

2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Wilga. 

  

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Wilga, Rada Gminy Wilga uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Wildze nr XII/45/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie 

uchwalenia statutu sołectw Gminy Wilga wprowadza się następującą zmianę: 

 

1. w § 1 dodaję się lit. w) w brzmieniu: 

„Statut sołectwa Osiedle Wilga stanowiącym załącznik Nr 22 do uchwały”. 

 

§ 2. Załącznik Nr 22, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilga. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  



Uzasadnienie do uchwały 

 

W związku z podziałem sołectwa Wilga i utworzeniem sołectwa Osiedle Wilga należy nadać 

sołectwu Osiedle Wilga oddzielny Statut. Statuty sołectw zostały przyjęte uchwałą nr XII/44/2003 

Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy 

Wilga. W związku z powyższym należało zmienić uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectw 

Gminy Wilga. Wobec czego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

  



Załącznik nr 1 

 

 

STATUT  SOŁECTWA  OSIEDLE  WILGA 

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Sołectwo Osiedle Wilga zwane dalej Sołectwem, jest jednostką pomocniczą Gminy. 

 

§ 2. Sołectwo swym zasięgiem obejmuje osadę Osiedle Wilga, której mieszkańcy wspólnie z 

mieszkańcami innych Sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Wilga. 

 

§ 3. Mieszkańcy sołectwa mają prawo do samorządu wiejskiego, w imieniu którego działają 

organy Sołectwa określone w § 7 niniejszego Statutu. 

 

§ 4. Samorząd mieszkańców sołectwa działa w szczególności na podstawie przepisów: 

 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz 559 

z późn.zm.) 

 Statutu Gminy Wilga. 

 

Rozdział II 

Zadania i zakres działania Samorządu Sołectwa 

 

§ 5. 1. Do zadań Samorządu Sołectwa należy: 

a) troska o utrzymanie czystości, porządku i spokoju w sołectwie, 

b) udział w rozpatrywaniu spraw opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku, 

c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, 

d) kształtowanie zasad współżycia społecznego, 

e) tworzenie pomocy sąsiedzkiej, 

f) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych 

związanych z warunkami życia wsi,  

g) decydowanie korzystania z mienia komunalnego powierzonego sołectwu oraz o 

wykonaniu zarządu tym mieniem. 

2. Zadania określone w ust.1 Samorząd Sołectwa realizuje w szczególności poprzez: 

a) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych mu, kompetencji 

statutowych, 

b) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Sołectwa, 

c) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu poprzez Radę Gminy konsultacji 

społecznych, 

d) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla 

mieszkańców Sołectwa 

e) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie 



przekracza możliwości Samorządu Sołectwa, 

f) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, ułatwienie im kontaktów z wyborcami m.in. w 

formie odbywania spotkań, przekazywania im informacji i wniosków dotyczących 

Sołectwa, 

g) współpraca z Wójtem Gminy i komisjami Rady w zakresie spraw dotyczących Sołectwa. 

 

§ 6. 1. Samorząd Sołectwa podejmuje uchwały w sprawach: 

a) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów oraz urządzeń mieszkalnych i 

komunalnych, socjalnych, kulturalnych, sportowych itp. 

b) budowy i remontów dróg gminnych, 

c) utrzymania porządku na terenie Sołectwa, 

d) przeznaczenia obiektów, lokali użytkowych i urządzeń oraz środków finansowych 

będących w jego dyspozycji, 

e) podejmowanie konkretnych prac w ramach czynów społecznych, realizowanych na rzecz 

mieszkańców Sołectwa 

2. Samorząd Sołectwa w części dotyczącej jego terenu może wyrażać swoje opinie w sprawach: 

a) projektu statutu sołectwa, 

b) zmian obszaru sołectwa lub połączenia się z innym sołectwem, 

c) projektów planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa w zakresie: komunikacji, 

handlu, usług, gastronomii, oświaty, wypoczynku, 

d) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, opieki zdrowotnej, 

kulturalnych, oraz funkcjonowania komunikacji do potrzeb mieszkańców sołectwa, 

e) innych uchwał Rady Gminy. 

 

Rozdział III 

Organy Sołectwa – tryb wyborów i odwołanie ich członków 

 

§ 7. 1. Organami Sołectwa są:  

a) Zebranie Wiejskie, 

b) Sołtys, którego wspomaga Rada Sołectwa 

2. Zebranie Wiejskie może  powołać także inne specjalistyczne organy (np. komisje) 

i określić ich zadania. 

3. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie wiejskie 

trwa 5 lat i kończy się wraz z kadencją Rady Gminy Wilga. 

 

§ 8. 1. Sołtys, Rada Sołecka i inne organy powołane przez Zebranie Wiejskie podlegają 

bezpośrednio organowi uchwałodawczemu, jakim jest Zebranie Wiejskie. 

2 Sołtys z urzędu pełni funkcję Przewodniczącego Rady Sołectwa. 

 

§ 9. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w trybie uchwały Rada Gminy w Wildze w 

terminie 3 m-cy od daty wyboru nowej rady. 

2. Uchwałę Rady Gminy o zarządzeniu wyborów  Sołtysa i Rady Sołeckiej, oraz dzień, godzinę 

i miejsce zwołanego wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 



3. W przypadku utworzenia nowej jednostki pomocniczej wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 

zarządza w trybie uchwały Rada Gminy w Wildze z uwzględnieniem zasad w ust.2 

 

§ 10. Zebranie Wiejskie, które ma dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwoływane jest na 

mocy uchwały, o której mowa w § 9 przez Radę Gminy, w uzgodnieniu z ustępującą Radą Sołecką. 

Ustala dzień, godzinę i miejsce Zebrania. 

 

§ 11.1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, wymagana jest obecność 

osobista co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, 

wybory w drugim terminie winny być przeprowadzone w tym samym dniu o pół godziny 

później, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Liczbę stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie 

zasad przyjętych w tym zakresie przez Ordynację Wyborczą do Rad Gmin. 

4. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić 

o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników Zebrania uprawnionych do 

głosowania. 

5. W przypadku kiedy na dwóch kolejnych Zebraniach Wiejskich Sołectwo nie dokona wyboru 

Sołtysa i Rady Sołeckiej- Rada Gminy we własnym zakresie postanowi co do jego istnienia 

w granicach zapisów określonych w Statucie Gminy. 

 

§ 12. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim 

zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Kandydaci do organów sołectwa winni być 

jego stałymi mieszkańcami posiadającymi czynne prawo wyborcze. 

2. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, nie może być osoba skazana 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

 

§13. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybrana 

spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba 

kandydująca do organów Sołectwa lub nie będąca jego stałym mieszkańcem. 

2. Do zadań Komisji, o której mowa w ust. 1 należy przyjęcie zgłoszeń kandydatur, 

przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie 

protokołu o wynikach wyboru. 

3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz przewodniczący Zebrania. 

 

§ 14.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 

Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 

wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia uchwał Zebrania i niniejszego Statutu 

lub dopuścili się przestępstwa umyślnego. 

2. Wniosek o odwołanie Sołtysa ,Przewodniczącego lub członków Rady Sołeckiej może zgłosić 

Rada Sołecka, Wójt Gminy lub 1/5 mieszkańców Sołectwa. 

3. Odwołanie z funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej albo całego składu tej Rady wskutek 

przyczyn określonych w ust.1 następuje w drodze głosowania tajnego, zwykłą większością 



głosów, na Zebraniu Wiejskim, w którym uczestnicy co najmniej 1/5 stałych mieszkańców 

Sołectwa, uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Odwołanie z zajmowanych funkcji w organach Sołectwa w trybie określonym w ust. 3 jest 

ważne, jeżeli o terminie (dniu, godzinie) i miejscu Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu 

rozpatrzenia sprawy odwołania osób z określonych funkcji zostali powiadomieni w sposób 

zwyczajowo przyjęty mieszkańcy Sołectwa na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania. 

5. Odwołanie z zajmowanej funkcji Sołtysa, Przewodniczącego lub członka Rady Sołeckiej 

powinno nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego – osoby odwoływanej. 

 

§ 15.1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub co najmniej trzech członków tej Rady, 

Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.  

2. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust.1 stosuje się odpowiednio 

postanowienia zawarte w §§ 10-13 Statutu. 

 

§ 16.1. Wybory jednego lub dwóch członków dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej oraz 

Wybory komisji organizuje samodzielnie Rada Sołecka na Zebraniu Wiejskim, które dla 

ważności wyborów musi spełniać wymogi określone w § 19 Statutu. 

2. Wybory, o których mowa w ust.1 przeprowadza się odpowiednio według zasad wyborczych 

zawartych w§§ 11-13 Statutu. 

3. O terminie wyborów organizowanych przez Radę Sołecką dla uzupełnienia jej składu 

Przewodniczący tej Rady informuje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta na 7 dni przed 

datą Zebrania Wiejskiego, na którym mają być przeprowadzone tego rodzaju wybory. 

 

Rozdział IV 

Zakres kompetencji i tryb pracy organów Sołectwa 

 

A. Zebranie Wiejskie 

 

§ 17.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym, stanowiącym w Sołectwie.  

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy Sołectwa, 

posiadający czynne prawo wyborcze do gmin. 

 

§ 18.1. Zebrania Wiejskie zwoływane  są z własnej inicjatywy, w miarę istniejących potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Rada Sołecka obowiązana jest również zwołać Zebranie Wiejskie na pisemny wniosek: 

a) Sołtysa  

b) Co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, 

c) Rady Gminy lub Wójta Gminy. 

3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust 2 powinno być zwołane 

najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

 

§ 19.1. Zebranie jest ważne, gdy o jego terminie – dniu, godzinie i miejscu zasadniczym porządku 

obrad zawiadomiono w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańców sołectwa na 7 dni przed jego 

datą. Zawiadomienie musi zawierać informację o drugim terminie zebrania. 



2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania. 

3. Zebranie Wiejskie może zawsze postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania w 

określonej sprawie. 

4. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie uczestniczy 1/5 stałych mieszkańców 

Sołectwa, zebranie wiejskie może odbyć się w tym samym dniu o godzinę później, bez 

względu na liczbę osób obecnych. 

 

§ 20.1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego przekazuje Wójtowi Gminy Sołtys. 

2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub 

przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. 

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa. 

 

§ 21.1. Zebranie Wiejskie: 

a) wybiera oraz odwołuje Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

b) uchwala program działania Sołectwa, 

c) rozpatruje roczne sprawozdanie z pracy organów Sołectwa, 

d) podejmuje uchwały w sprawach określonych w § 6 ust.1, 

e) wyraża opinię w sprawach określonych w § 6 ust.2. 

2. Zebranie Wiejskie może upoważnić Radę Sołecką do przedstawienia w okresach między 

zebraniami opinii w sprawach określonych w § 6 ust.2. 

3. Zebranie Wiejskie może upoważnić Radę Sołecką do pełnienia roli stałego Komitetu Czynów 

Społecznych, o ile takiego organu nie powoła w odrębnym trybie (§ 7 ust.2). 

 

B. Sołtys 

 

§ 22.1. Sołtys jest organem wykonawczym w Sołectwie. 

2. Sołtys realizuje uchwały Zebrania Wiejskiego i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz. 

3. Sołtys bierze czynny udział w posiedzeniach Rady Sołeckiej. 

4. Sołtys jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Sołeckiej. 

 

§ 23. Do obowiązków sołtysa w szczególności należy: 

1. Występowanie z wnioskiem do Rady Sołeckiej o zwołanie Zebrania Wiejskiego. 

2. Działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta.  

3. Wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i 

warunków życia w sołectwie. 

4. Reprezentowanie mieszkańców wobec Rady Gminy i Wójta Gminy. 

5. Uczestniczenie w naradach sołtysów, zwołanych okresowo przez Wójta. 

6. Pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku. 

7. Opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznania im umorzeń z zakresu 

podatków, opłat i innych należności. 

8. Wykonywania zadań wynikających z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. w 

zakresie ochrony pożarowej, obrony cywilnej, inkasa niektórych podatków i opłat. 

 



§ 24. 1. Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Gminy. 

2. Na posiedzenia Wójta Gminy, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio 

Sołectwa, Wójt Gminy zaprasza Sołtysa do udziału w tym posiedzeniu. 

3. Na sesjach Rady Gminy  sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. 

Może również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców Sołectwa. 

4. Sołtys współpracuje z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z 

wyborcami, dyżurów oraz kierowaniu do nich wniosków  dotyczących sołectwa. 

 

§ 25.1. Sołtys obowiązany jest informować mieszkańców o realizacji zadań z zakresu 

administracji publicznej i samorządowej. 

2. Co najmniej raz w roku Sołtys składa sprawozdanie z całokształtu swojej działalności – na 

Zebraniu Wiejskim. 

 

§ 26. Przy wykonaniu swoich zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką. 

 

§ 27. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter społeczny. 

 

C. Rada sołecka 

 

§ 28. 1. Rada sołecka składa się z trzech osób w tym z Przewodniczącego i jego zastępcy 

2. Przewodniczący kieruje pracą Rady Sołeckiej i reprezentuje ją na zewnątrz, w przypadku 

jego nieobecności obowiązki te wykonuje zastepca.  

3. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny. 

 

§ 29. 1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach, które zwołuje jej Przewodniczący w zależności 

od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

2. O posiedzeniu Rady Sołeckiej zawiadamia się miejscowych radnych Rady Gminy. 

3. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 

Przewodniczącego i co najmniej jednego członka tej Rady. 

4. W przypadku równej części głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 

§ 30. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. 

 

§ 31. Rada Sołecka: 

1. Zwołuje Zebranie Wiejskie – z wyjątkiem zebrań wyborczych, o których mowa w § 10 oraz 

zebrań w sprawach wyborów uzupełniających  o czym stanowi § 15 Statutu- ustala dzień, 

godzinę miejsce i projekt porządku obrad  informując o tym mieszkańców Sołectwa co 

najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

2. Zaprasza na Zebranie Wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla 

zreferowania spraw oraz przygotowuje projekty uchwał i opinii Zebrania. 

3. Opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu do uchwalenia (zatwierdzenia) projekty 

programów pracy Samorządu Sołectwa. 

4. Występuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotyczącymi  w 

rozwiązywaniu problemów Sołectwa. 



5. Organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego i kontroluje ich realizację. 

6. Formułuje wnioski i postulaty pod adresem jednostek organizacyjnych w zakresie spraw 

dotyczących Sołectwa. 

7. W ramach udzielonych upoważnień:  

a) wyraża opinie w okresie między obradami Zebrania Wiejskiego, 

b) pełni rolę stałego Komitetu Czynów Społecznych 

8. Informuje Zebranie Wiejskie o czynnościach podejmowanych w okresach między 

zebraniami, a co najmniej raz w roku  składa Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności, 

obejmując w nim całokształt  realizowanych zadań. 

 

Rozdział  V 

Mienie i gospodarka finansowa Sołectwa 

 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego 

źródła w zakresie określonym Statutem. 

2. Mienie komunalne, którym zarządza  Sołectwo może być użytkowane przez organizacje 

społeczne lub stowarzyszenia odpłatne lub nieodpłatne. 

3. Mienie komunalne może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych 

organów Gminy. 

 

§ 33.1. Dotychczasowe prawa Sołectwa do korzystania z mienia nie mogą być uszczuplone przez 

Radę Gminy bez zgody Zebrania Wiejskiego. 

 

§ 34.1. Rada Gminy może przekazać Sołectwu niektóre składniki mienia 

2.Sołectwo zarządzając przekazanym mu majątkiem, zgodnie z jego przeznaczeniem może 

czerpać z niego dochody. 

 

§ 35. Wszelkie składniki mienia komunalnego, którymi zarządza Sołectwo, podlegają 

szczególnej staranności ze strony zarządzających tym mieniem. 

 

§ 36.1. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem komunalnym przez Sołectwo mogą być 

użyte na cele niezbędne dla  Sołectwa, jak np.: budowę i remont (modernizację) budynków 

użyteczności publicznej, dróg wiejskich, wodociągów ,kanalizacji, obiektów sportowych, remont 

maszyn i urządzeń powszechnego użytkowania oraz inne ważne cele. 

2. Sołectwo może korzystać również ze środków finansowych wydzielonych przez Radę 

Gminy w budżecie Gminy. 

3. O kierunkach przeznaczenia i racjonalnego wykorzystania środków finansowych, których 

mowa w ust 1 i 2 decyduje Zebranie Wiejskie. 

§ 37.1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy. 

2. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych sołectwa odbywa się za pośrednictwem 

rachunku bankowego Gminy. 

 

Rozdział  VI 

Nadzór nad działalnością organów Sołectwa 



 

§ 38.1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy oraz Wójt Gminy.  

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z 

prawem, postanowieniami niniejszego Statutu i uchwałami Rady Gminy. 

 

§ 39.1. Wójt Gminy może: 

a) zawiesić wykonanie uchwały każdego z organów Sołectwa o którym mowa w § 7 Statutu, 

jeśli uchwała ta jest sprzeczna z prawem, postanowieniami niniejszego Statutu lub uchwałą 

Rady Gminy, 

b) Zawiesić w czynnościach organ Sołectwa lub jego członków do czasu rozpatrzenia sprawy 

przez Zebranie Wiejskie w Sołectwie, o ile zachodzi uzasadniona potrzeba. 

2. Uchylić uchwałę organu Sołectwa wskutek przyczyn określonych w ust.1 pkt a. może tylko 

Rada Gminy, prawo do odwołania organu Sołectwa lub jego członków posiada wyłącznie 

Zebranie Wiejskie. 

 

§ 40. Rada Gminy sprawując nadzór nad działalnością organów Sołectwa, może zlecić Komisji 

Rewizyjnej tej Rady przeprowadzenie na bieżąco kontroli gospodarki finansowej Sołectwa. 

 

§ 41. Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów samorządowych Sołectwa, oraz organizuje 

wymianę doświadczeń w tym zakresie. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 42 Zmiany do niniejszego Statutu może uchwalić Rada Gminy na wniosek Zebrania 

Wiejskiego lub z własnej inicjatywy po zasięgu opinii Rady Sołectwa. 

 


