
Uchwała Nr V/44/07
Rady Gminy Głowno

z dnia 26 lutego 2007 roku
   

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostrołęka.

                        Na podstawie art. 35 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst  jednolity Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz.1591 ze zmianami z 2002r.  Nr 23 
poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. 
Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 
poz.1759, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457; Dz.U. z 
2006r. Nr 17 poz.128,) Rada Gminy Głowno uchwala:

STATUT SOŁECTWA
OSTROŁĘKA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
      1.   Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Głowno.
      2.   Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 2.
1.  Ogół mieszkańców sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi.
2.  Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi Samorząd Mieszańców 

Wsi Ostrołęka.
§ 3.

1. Samorząd Mieszańców Wsi działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących aktów 
prawnych a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16, poz.95 z 
1990 roku z późniejszymi zmianami)

- uchwały Nr 14(II)2002 Rady Gminy Głowno z dnia 11 grudnia 2002r.  w sprawie 
Statutu Gminy Głowno oraz niniejszego statutu.

Rozdział II

Struktura Organizacyjna

§ 4.

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys i Rada Sołecka.
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 5 osób.
4. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej 
5. Kadencja organów Samorządu Mieszkańców Wsi trwa 4 lata i rozpoczyna się

po upływie trzech miesięcy od wyborów do rady gminy.

§ 5.
1. Organy Samorządu Mieszkańców Wsi obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad 

demokracji, kolegialności i jawności w pracy Samorządu.
2. Organy Samorządu wymienione w § 4 pkt 2, co najmniej raz w roku obowiązane 

są składać na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności.
3. Sołtys  i  Rada  Sołecka  współpracuje  w  Radą  Gminy  i  Wójtem  Gminy  we 

wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców.



Rozdział III
Zasady i tryb zwoływania wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał.

§ 6.

1. Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym samorząd mieszkańców wsi.
2.  Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy
        sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Sejmu Rzeczypospolitej 
        Polskiej i rad gmin.

§ 7.

2. Zebranie  wiejskie  zwoływane  jest  przez  sołtysa  z  własnej  inicjatywy  lub  na 
pisemny wniosek:
     a) co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańców sołectwa,

                       b) Wójta Gminy Głowno.
 
3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż 

raz w roku.

3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów w których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2  
     powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 8.

1. Zebranie  wiejskie  jest  ważne  jeżeli  uczestniczy  w  nim  1/5  mieszkańców tego 
sołectwa  posiadających  czynne  prawo  wyborcze  do  Sejmu  Rzeczypospolitej 
Polskiej i rad gmin.

   2.   O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum, zebranie w 
         nowym  terminie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych     
         osób uprawnionych

3.   Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
4 .  Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania.

§ 9.

1. Zebranie Wiejskie:
a) konsultuje Statut Samorządu Mieszkańców Wsi,
b) wybiera oraz odwołuje sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
c) podejmuje uchwały we wszystkich sprawach realizowanych w sołectwie, w 

tym również przeznaczenia środków będących w dyspozycji sołectwa,
d) rozpatruje  roczne  sprawozdania  z  pracy  sołtysa  i  rady  sołeckiej  oraz 

wykorzystania środków w których mowa w ust. 1 pkt 3,
e) wyraża  opinie  w  sprawach  istotnych  dla  interesu  sołectwa  i  jego 

mieszkańców,  wynikających z  realizacji  zadań społeczno-gospodarczych 
gminy.

2. Zebranie wiejskie może upoważnić Radę Sołecką do przedstawienia w okresach 
między zebraniami opinii w sprawach określonych w ust.1 pkt 5.

3. Zebranie wiejskie  może uchwalić,  że Rada Sołecka pełni rolę stałego komitetu 
inicjatyw społecznych w sołectwie.
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Rozdział  I V

                                         Zasady i tryb wyborów organów sołectwa

§ 10.
1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady 

Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy Głowno. Określa miejsce, dzień  godzinę zebrania 
wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania .

2. Postanowienie  Wójta  o  zwołaniu  zebrania  wiejskiego,  którym mowa  w ust.  1 
powinno być podane do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni 
przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 11.
   1. Dla dokonania ważnego wyboru organów Samorządu na zebraniu Wiejskim  
       wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców 
       sołectwa.
    2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum, wybory w 
       nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na   
       zebraniu.

§ 12.
1. Zebranie wiejskie decyduje w sprawie jawności głosowania z wyjątkiem

spraw, które ustawowo wymagają tajnego głosowania.

§ 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 Samorządu Wsi.

2. Do  zadań  Komisji  należy  przyjęcie  zgłoszeń  kandydatur,  przeprowadzenia 
głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokółu o 
wynikach  wyborów.  Protokół  podpisują  przewodniczący  zebrania  i  członkowie 
komisji. 

§ 14.
1. Wybory  odbywają  się  przy  nieograniczonej  liczbie  kandydatów  zgłaszanych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa, rady sołeckiej 

przeprowadza się oddzielnie.

§ 15.
1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 16.
1. Sołtys,  przewodniczący  rady  sołeckiej  i  członkowie  rady  są  bezpośrednio 

odpowiedzialni  przed  zebraniem wiejskim i  mogą  być  przez  zebranie  wiejskie 
odwołani przed upływem kadencji, jeżeli naruszają postanowienia statutu i uchwał 
samorządu mieszkańców wsi lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii 
środowiska.

2. Odwołanie  z  zajmowanej  funkcji  powinno  być  podjęte  po  wysłuchaniu 
zainteresowanego i odbywa się w taki sam sposób jak wybory.

3. W przypadku  odwołania  lub  ustąpienia  sołtysa,  albo  członków rady  sołeckiej, 
Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające.

4. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 11 do § 16.
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Rozdział V

Zasady składania sprawozdań przez sołtysa i radę sołecką przed mieszkańcami.
 

§ 17.
1. Sołtys  i  rada  sołecka  obowiązani  są  do  informowania  zebrania  wiejskiego  o 

podejmowanych czynnościach w okresach między zebraniami, a w szczególności:
- realizacji uchwał zebrania wiejskiego,
- ważniejszych wpływach i wydatkach, o których mowa w § 9 ust 1 pkt 3 statutu,
- opiniach wydanych w imieniu Samorządu Mieszkańców Wsi,

                  - innych swoich działaniach mających istotne znaczenie dla mieszkańców             
                    sołectwa.

   § 18.
1. Co  najmniej  raz  w  roku  sołtys  oraz  rada  sołecka  składają  sprawozdanie  z 

całokształtu swojej działalności,  w tym również wyników realizacji zobowiązań 
pieniężnych przez sołectwo.

Rozdział VI

                                 Zakres i forma kontroli oraz nadzoru organów gminy
§ 19.

 1. Działalność sołtysa i rady sołeckiej nadzoruje i kontroluje Rada Gminy.

             2. Rada Gminy może nakazać przeprowadzenie kontroli w sołectwie:
                 a) Komisji Rewizyjnej w zakresie działalności finansowej  ,
                 b) Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności w pozostałym zakresie.

             3. Działalność sołtysa nadzoruje i kontroluje Wójt Gminy.
                    

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 20.
 1. Zakres zadań przekazywanych sołectwu oraz sposób ich realizacji będzie 
każdorazowo określany przez Rady Gminy Głowno.
2. Zebranie wiejskie może wnioskować o zmianę statutu do Rady Gminy Głowno,

która uchwala statut.
§ 21.

3. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Rada Gminy.
                                                                  

§ 22.
            Traci moc uchwała nr VII/32/91 z dnia 30 stycznia 1991 roku w sprawie przyjęcia 
            statutów sołectw i zatwierdzenia wyboru sołtysów w gminie Głowno.

§ 23.
          Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
          Województwa Łódzkiego.
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