
   U C H W A Ł A    Nr   212/XLI/10 

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 08 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Modrzewie 

                       Na podstawie art. 35  art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym /t.j.  z 2001 r.  Dz. U. Nr 142,poz. 1591 ze zm./  -  Rada 
Miasta i Gminy Wleń uchwala co następuje :

§  1

Uchwala się Statut Sołectwa  Modrzewie     w brzmieniu załącznika do niniejszej 
uchwały.

§   2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§  3

Traci moc Uchwała Nr XXXI/195/94 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 27 maja 
1994 r. w sprawie ustalenia statutów dla poszczególnych sołectw.

§  4

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w Dzienniku 
Urzędowym, Województwa Dolnośląskiego.



                                        
                                                               Załącznik do Uchwały Nr 212/XLI/10
                                                              Rady Miasta i Gminy Wleń  dnia 08.07.2010 r. 

            STATUT SOŁECTWA  MODRZEWIE  
                              

                                           ROZDZIAŁ   I
                             POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

          §  1

1. Sołectwo  Modrzewie  jest jednostką pomocniczą Gminy Wleń i stanowi 
    wspólnotę samorządową osób zamieszkujących na jego terenie.
2. Sołectwo obejmuje obszar 334  ha.

§  2

Samorząd  Mieszkańców  Wsi  działa  na  podstawie  przepisów  prawa,  a  w 
szczególności :
-   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2001 r. Nr 
    142, poz. 1591 ze zm./,
-   Statutu Miasta i Gminy Wleń,
-   postanowień niniejszego Statutu.

§  3

Zadaniem Sołectwa jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz 
wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

§  4

Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez :
-  reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców                 
   Sołectwa  przed organami Gminy Wleń
-  inicjowanie,organizowanie,realizowanie a także wspieranie przedsięwzięć 
   mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców ,
-  zarządzanie wydzielonym Sołectwu mieniem komunalnym, w tym 
   dysponowanie  dochodami z tego mienia.
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§  5

Dla  realizacji  wspólnych  przedsięwzięć  Sołectwo  może  nawiązać  współpracę  z 
innymi  Sołectwami  i  zawierać  z  nimi  porozumienia  określające  zakres  i  sposób 
wykonywania wspólnych zadań.

§  6

1.Działanie Sołectwa jest jawne .Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z 
ustaw.
2.Jawność  działania  Sołectwa  oznacza  w  szczególności  prawo  uzyskiwania 
informacji  o  Sołectwie,prawo  wstępu  na  zebrania  wiejskie,  a  także  dostęp  do 
dokumentów Sołectwa w tym protokołów i uchwał zebrania wiejskiego.
3. Udostępnianie informacji publicznej na temat Sołectwa odbywa się w sposób i na 
zasadach  określonych  w  ustawie  o  dostępie  do  informacji  publicznej,  Statucie 
Gminy oraz zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Rozdział  II

ORGANY   SOŁECTWA  I  ZAKRES  ICH  KOMPETENCJI 

§  7

1.  Organami Sołectwa są  :
      -  Zebranie wiejskie
      -   Sołtys
2.  Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub doraźne komisje,określając zakres  
     ich działania oraz kompetencje. 
3.  Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
4.  Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
5.  Rada Sołecka wspomaga działalność sołtysa.

§  8

1 .Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Po upływie kadencji do czasu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej obowiązki tych 
organów wykonują dotychczasowe organy.
3.Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz  Miasta i Gminy 
nie później niż w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Miasta i 
Gminy.

§  9

Do zadań zebrania wiejskiego należy :
1.  Rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i 



     wydatków Sołectwa.
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2.  Odwoływanie Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej.
3. Opiniowanie na wniosek Rady Miasta i Gminy projektów jej uchwał w 
    dotyczącym Sołectwa zakresie spraw :
-  zmian statutu Gminy Wleń,
-  planu zagospodarowania przestrzennego,
-  przepisów porządkowych, 
-  podejmowania uchwał w innych sprawach na wniosek Sołtysa lub Rady Sołeckiej.

§  10
1.  Zebranie  Wiejskie  zwołuje  Sołtys  z  inicjatywy  własnej,  na  wniosek  Rady 
Sołeckiej lub na wniosek Burmistrza  Miasta i Gminy Wleń.
2.  Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej 
niż dwa razy w roku.
3.  Termin  i  miejsce  zebrania  wiejskiego  ustala  Sołtys  i  podaje  do  wiadomości 
mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty,  co  najmniej  7  dni  przed 
planowaną datą zebrania.
4  Prawo  do  udziału  w  zebraniu  wiejskim  mają  wszyscy  mieszkańcy 
sołectwa,posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
5.  W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania zaproszeni 
goście,przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie Sołectwa.

§  11

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo 
poinformowani – zgodnie z wymogami statutu, bez względu na ilość przybyłych 
osób.
2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W uzasadnionych 
wypadkach Sołtysa zastępuje Członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa 
lub wybrany przez uczestników zebrania wiejskiego.
3. Porządek zebrania wiejskiego proponuje we wniosku o zwołanie wnioskodawca, 
a uchwala go zebranie wiejskie.
4.  Porządek  obrad  może  być  zmieniony  lub  uzupełniony  na  wniosek  każdego 
członka zebrania wiejskiego, zgłoszony przed przyjęciem porządku obrad.
5.Wniosek  zgłoszony  przez  uprawnione  podmioty  zostaje  przyjęty  zwykłą 
większością głosów.

§  12

1.  Uchwały  zebrania wiejskiego za wyjątkiem uchwał  o wyborze lub odwołaniu 
Sołtysa  i  Członków  Rady  Sołeckiej  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w 
głosowaniu jawnym tzn. liczba głosów „za” musi  być większa od liczby głosów 
„przeciw”.
2. Głosu w dyskusji udziela Przewodniczący zebrania wiejskiego.
3.  Przebieg obrad zebrania jest  protokołowany. Protokolanta wybiera się spośród 



członków zebrania wiejskiego zwykłą większością głosów.
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4. Protokół zebrania wiejskiego powinien zawierać :
    - miejsce i datę odbytego zebrania
    - porządek zebrania
    - przebieg zebrania, treść wystąpień, krótkie ich streszczenie,
    - przebieg glosowania z wyszczególnieniem głosów 'za”, 'przeciw” 
      i   „wstrzymujących się”
    - podpis Sołtysa, Przewodniczącego zebrania protokolanta.
5. Do protokołu winna być dołączona lista obecności, podjęte uchwały oraz wnioski.
6. Protokół z zebrania wiejskiego sporządza się w 2 egzemplarzach w ciągu 7 dni od 
daty  zebrania.  Jeden  egzemplarz  otrzymuje  Burmistrz  Miasta  i  Gminy,  a  drugi 
Sołtys.

§  13

Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje Przewodniczący zebrania.

§  14

1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności :
    - zwoływanie zebrań wiejskich w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku,
    - wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,
    - składanie informacji  zebraniu wiejskiemu ze swej działalności,
     -reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy, a w szczególności 
      przekazywanie wniosków , uwag, opinii i interwencji mieszkańców w sprawach
      dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,
    - udział zw sesjach Rady Gminy oraz pracach Komisji Rady Gminy na 
      zaproszenie ich przewodniczących,
    - zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy organami i jednostkami
      organizacyjnymi Gminy, a mieszkańcami w sprawach publicznych dotyczących
      Sołectwa,
    - współpraca z Urzędem Miasta i Gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi 
       w zakresie sprawnej realizacji zadań publicznych objętych planem wydatków 
       budżetowych na dany rok,
    - udział z zarządzaniu mieniem komunalnym znajdującym się na terenie Sołectwa
      poprzez formułowanie wniosków i opinii dotyczących gospodarowania tym
      mieniem oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony tego mienia,
    - zwiększenie aktywności mieszkańców Sołectwa służącej poprawie warunków 
      życia, czystości i porządku publicznego w Sołectwie,
    - uczestniczenie w naradach Sołtysów  zwoływanych przez Burmistrza Miasta 
      i Gminy,
    - wykonywanie powierzonych przepisami prawa, zadań z zakresu administracji
       publicznej.

§  15



1.Sołtys pełni swoje obowiązki społecznie i korzysta z ochrony prawnej
   przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
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2. Rada Gminy uchwala odrębną uchwałą zasady na jakich Sołtysowi przysługuje 
   dieta.

§  16

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka składa się z  3  osób.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
    Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
4.Z posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokół, który podpisuje i przechowuje
    Sołtys.
5. Do zadań Rady Sołeckiej należy :
    -  uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków Sołectwa,
    -  wspomaganie działalności Sołtysa.,
    -  występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału
        mieszkańców Sołectwa w rozwiązywaniu ich problemów i realizacji zadań 
        samorządu,
     - współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej 
        realizacji zadań.
6.  Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej składa Sołtys na zebraniu wiejskim.

Rozdział  III

ZASADY  I  TRYB  WYBORU  ORGANÓW  SOŁECTWA 

§  17

1.Zebranie Wiejskie na którym ma być przeprowadzony wybór Sołtysa i Członków 
Rady  Sołeckiej  zwołuje  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  w  porozumieniu  z 
przedstawicielami  Rady  Sołeckiej,  określając  dzień,  godzinę  i  miejsce  zebrania 
wiejskiego.
2.Zawiadomienie  Burmistrza Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru 
Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej podaje do wiadomości mieszkańców sołectwa 
co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
3 Zebranie wiejskie spośród swoich członków wybiera przewodniczącego zebrania.
4. Otwarcia zebrania dokonuje Sołtys i przedstawia sprawozdanie z dotychczasowej 
działalności gospodarczej i finansowej. W zebraniu wiejskim powinien uczestniczyć 
Burmistrz Miasta i   Gminy lub osoba upoważniona przez Burmistrza Gminy.

§  18

Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej są : 
- równe,wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach, każdemu wyborcy
  przysługuje jeden głos,
- bezpośrednie, wyborcy wybierają sołtysa oraz Rade Sołecką spośród 
  nieograniczonej liczby wcześniej zgłoszonych kandydatów,



- wybory są tajne.
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§  19
1.Dla dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagane jest oddanie głosów 
przez co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
2.O  ile  na  zebraniu  wiejskim zwołanym dla  wyboru  Sołtysa  i  Członków  Rady 
Sołeckiej  nie  uzyskano  wymaganej  liczby  głosów  wówczas  Burmistrz  Gminy 
zwołuje  zebranie  wiejskie  w  drugim  terminie  dla  przeprowadzenia  ponownych 
wyborów.
3.Wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone w obecności co najmniej  5 
osób obecnych na zebraniu mieszkańców Sołectwa.

§  20

1.  Wybory  przeprowadza  Komisja  w  składzie  3  członków  wybranych  spośród 
obecnych na  zebraniu  osób posiadających  prawo wybierania  Sołtysa  i  członków 
Rady Sołeckiej.
2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady 
Sołeckiej.
3.  Wybór członków  Komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego w 
głosowaniu jawnym.

§  21

Do zadań Komisji należy :
-  przyjęcie ustnych lub pisemnych zgłoszeń kandydatów,
-  uzyskanie ich zgody na kandydowanie , w razie nieobecności kandydata pod 
   uwagę  bierze się jego wcześniejszą zgodę na piśmie,
-  udzielenie informacji o sposobie glosowania,
-  przeprowadzenie głosowania,
-  ustalenie wyników wyborów,
-  sporządzenie protokołu z przeprowadzonego glosowania.

§  22

W pierwszej kolejności komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów i przeprowadza 
głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa, a w drugiej członków Rady Sołeckiej.

§  23

1.Głosowanie do organów Sołectwa przeprowadza się przy pomocy kart do               
    głosowania opieczętowanych pieczątką Urzędu Miasta i Gminy.
2. Na kartach do glosowania w porządku alfabetycznym należy wpisać nazwiska i 
    imiona kandydatów.
3. Po otrzymaniu karty do glosowania wyborca stawia znak ”x”  z prawej strony 
    obok nazwiska kandydata na którego oddaje głos.
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4. Głosy uważa się za nieważne w przypadku : 
    - użycia kart do głosowania innych niż ustalone w pkt 1
    - na których postawiono więcej znaków „x” niż jest osób do wyboru,
    - na których nie postawiono znaku 'x” 
    - na karcie do głosowania dopisano dodatkowe nazwiska,
    - kart całkowicie przedartych,

§  24

1. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największa liczbę 
głosów.,
2.  Za  wybranych  na  członków  Rady  Sołeckiej  uważa  się  kandydatów,  którzy 
uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
3. W przypadku uzyskania równej liczby głosów kilku kandydatów przeprowadza 
się dodatkowe glosowanie.

 § 25

1.Protokół z przeprowadzonego głosowania podpisują przewodniczący komisji oraz 
członkowie.
2.  Wyniki  wyborów  podają  do  publicznej  wiadomości  mieszkańcom  Sołectwa 
poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w Sołectwie.
3. Protokół Komisji stanowi załącznik do protokołu z zebrania wiejskiego.

§  26

1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej następuje wskutek :
    - złożenia na ręce Burmistrza Miasta i Gminy pisemnej rezygnacji z pełnionej 
      funkcji,
    - pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem Sądu,
    - śmierci,
2.  Wygaśniecie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.

§  27

1.  W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  Sołtysa  lub  Członka  Rady  Sołeckiej 
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  zarządza  wybory  uzupełniające  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w § 17 niniejszego Statutu.
2.  Wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli 
do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

§  28

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 należycie swoich obowiązków, naruszają 



- 8 -

postanowienia  statutu  i  uchwał  zebrania  wiejskiego  lub  dopuścili  się  czynu 
dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2.  Odwołanie ich z zajmowanych funkcji winno być podjęte przez zebranie wiejskie 
uchwałą, po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanych.
3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym.

§  29

Sołtys lub członek Rady Sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje 
swoja funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.

Rozdział  IV
ZARZĄD  MIENIEM  I  GOSPODARKA  FINANSOWA  SOŁECTWA

§  30 

Sołectwo  zarządza  przekazanym  mieniem  komunalnym  oraz  rozporządza 
dochodami  z  tego  mienia  przeznaczając  je  wyłącznie  na  potrzeby  Sołectwa  z 
przyjętym planem finansowo- rzeczowym.

§  31

Rada  Gminy  wyodrębnia  corocznie  w  budżecie  Gminy  środki  finansowe  na 
realizację zadań Sołectwa.

§  32

1.Gospodarka  finansowa  Sołectwa  jest  prowadzona  w  ramach  budżetu  Gminy  i 
podlega nadzorowi Burmistrza Miasta i  Gminy.
2.  W ramach  orzynanych  środków budżetowych  Sołectwu,  zlecenia  na  roboty  i 
zakupy podpisuje Burmistrz Miasta i Gminy.
3. Zlecanie robót lub dokonywanie zakupów dokonywać należy zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych.
4. Faktury za wykonywane usługi i zakupione materiały ze środków sołectwa muszą 
być  potwierdzane  przez  Sołtysa  oraz  pracownika  Urzędu  upoważnionego  przez 
Burmistrza Miasta i Gminy.

§  33

Fundusze Sołectwa mogą pochodzić z :
- przydzielonych przez Radę Gminy środków finansowych,
- darowizn i dobrowolnych wpłat zakładów, organizacji lub osób prywatnych,
- dochodów z wydzielonego majątku,
- organizowanych przez Sołectwo przedsięwzięć.



-9 -

§  34

Podstawą  gospodarki  w Sołectwie  jest  uchwalony  przez  Zebranie  Wiejskie  plan 
finansowo-rzeczowy.

§  35

Sołtys przedstawia wnioski i propozycje  do projektu budżetu gminy Burmistrzowi 
Miasta i Gminy w terminie do 30 września na każdy kolejny rok budżetowy.

Rozdział  V

NADZÓR  NAD  DZIAŁALNOŚCIĄ  SOŁECTWA 

§  36

1.Nadzór  na  działalnością  organów Sołectwa  sprawuje  Rada  Gminy  i  Burmistrz 
Miasta i Gminy.
2. Rada Gminy przy pomocy Komisji Rewizyjnej wykonuje kontrolę działalności 
Sołectwa w zakresie legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Burmistrz Miasta i Gminy prowadzi kontrolę Sołectwa poprzez :
    - czuwanie, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia,
    - zapoznanie się z informacjami i dokumentami, które na żądanie Burmistrza
       Miasta i Gminy przedstawiają organy Sołectwa w wyznaczonym zakresie i 
       terminie,
    - uczestniczenie Burmistrza Miasta i Gminy w posiedzeniach organu Sołectwa.
4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrole działalności finansowej Sołectwa.

Rozdział  VI

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 37

Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla uchwalania Statutu.

§  38

W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonuje Rada Miasta i Gminy.

§  39 

Treść  Statutu  udostępnia  się  mieszkańcom  Sołectwa  do  wglądu  u  Sołtysa  i  w 
Urzędzie  Miasta  i  Gminy  we  Wleniu,  a  ponadto  podlega  zamieszczeniu  w 



Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wleń.


