Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/136/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 25 września 2012 r.

STATUT SOŁECTWA
Rusek Wielki
Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie
ROZDZIAŁ I
NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA

§1
1. Samorząd mieszkańców wsi stanowią wszyscy mieszkańcy sołectwa Rusek Wielki.
2. Sołectwo Rusek Wielki jest jednostką pomocniczą gminy Pasym.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
§2
Granice administracyjne tej jednostki pomocniczej obejmują miejscowości Rusek Wielki.
ROZDZIAŁ II
ZASADY I TRYB WYBORU ORGANÓW SOŁECTWA

§3
Organami sołectwa są:
1. Zebranie wiejskie.
2. Sołtys.
§4
1. Kadencja Sołtysa i Rady Soleckiej trwa 4 lata.
2. Burmistrz zwołuje pierwsze zebranie wiejskie, w celu dokonania wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej nie później niż 6 m-cy po wyborach do Rady Miejskiej.
§5
1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Soleckiej
zwoływane jest przez Burmistrza Miasta. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień
i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród
osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy.

2. Burmistrz może powierzyć za zgodą przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenie
takiego zebrania radnemu Rady Miejskiej w Pasymiu.
3. Postanowienie o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczoną datą zebrania.
§6
1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim
wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby
mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na
liczbę uprawnionych mieszkańców obecnych na zebraniu.
§7
1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób wybrana w głosowaniu
jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady
Sołeckiej.
3. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.
4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
§8
1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i glosowanie
dla dokonania wyboru Sołtysa.
3. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
4. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim.
5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. W przypadku uzyskania przez kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej takiej
samej liczby głosów przeprowadza się dla tych kandydatów wybory dodatkowe.
§9
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 statutu i uchwał zebrania
lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wykonując swoje obowiązki nie mogą decydować
w sprawach, z którymi może być związany ich interes osobisty.

3. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej z zajmowanych funkcji winno być
podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
4. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji może
dokonać zebranie wiejskie.
5. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.
6. Na wniosek 1/10 uprawnionych do głosowania burmistrz ma obowiązek zwołać
zebranie w sprawie odwołania sołtysa przed upływem kadencji.
§ 10
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zwołuje zebranie wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa.
2. Wybory do uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu Rady
Sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane przez Sołtysa.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SOŁECTWA

§ 11
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
2. Prawo do udziału w głosowaniu na zebraniu wiejskim mają mieszkańcy sołectwa,
którzy posiadają czynne prawo wyborcze.
§ 12
1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek organów gminy lub Rady Sołeckiej;
3) na wniosek 1/10 liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania w zebraniu.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje Sołtys do wiadomości publicznej,
co najmniej na 7 dni przed datą odbycia informując o terminie spotkania Burmistrza
Miasta.
§ 13
1. Zebranie jest ważne jeżeli uprawnieni do głosowania zostali o nim prawidłowo
zawiadomieni, wzięło w nim udział co najmniej 1/5 uprawnionych (quorum).
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby
mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na
liczbę uprawnionych mieszkańców obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie jest zobowiązane do sporządzenia i podpisania listy obecności
wszystkich uprawnionych i obecnych uczestników zebrania.

§ 14
Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom sołtys lub inna osoba wybrana na
początku obrad.
§ 15
1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. Obrady są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokólant wyznaczony
przez przewodniczącego zebrania.
4. Sołtys w terminie 7 dni, od dnia zebrania, przekazuje protokoły z zebrania wraz
z uchwałami, opiniami i wnioskami Burmistrzowi Miasta.
5. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie, bądź
kieruje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.
6. O sposobie realizacji uchwał lub wniosków Sołtys informuje mieszkańców na
zebraniu wiejskim lub w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Uchwały sprzeczne z prawem są nieważne.
8. W przypadku uchylenia uchwały przez Burmistrza, rozpatruje ją Rada Miejska.
9. Uchwały zebrania wiejskiego nie są wiążące dla organów gminy za wyjątkiem
przypadków określonych przepisami prawa.
§ 16
Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1. Wybór i odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków.
2. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej, terminie do
31 marca roku przyszłego, po roku za który jest składane sprawozdanie.
3. Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców.
4. Decydowanie o wspólnych pracach społecznie użytecznych na rzecz sołectwa.
§ 17
1. Sołtys jest organem wykonawczym i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. Funkcja ta ma charakter społeczny.
3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 18
Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.

Zwoływanie zebrań wiejskich, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego.
Zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej.
Współpraca z organami gminy, udział w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa
głosowania.
5. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym oraz prawo
wyrażania opinii w imieniu mieszkańców sołectwa.
6. Sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa.
7. Wykonywanie innych powierzonych mu przepisami prawa zadań.

8. Występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczącymi rozpatrzenia spraw,
które przekraczają możliwości sołectwa
9. Informowanie mieszkańców o wszystkich ważniejszych sprawach sołectwa.
10. Informowanie Burmistrza Miasta oraz Radę Miejską o terminie i tematyce zwołanego
zebrania wiejskiego bądź Rady Sołeckiej.
§ 19
1. Organem o charakterze opiniodawczo-doradczym wspomagającym działalność
Sołtysa jest Rada Sołecka.
2. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
3. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje społecznie.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.
5. Sołtys nie jest związany opinią Rady Sołeckiej.
§ 20
Do kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1. Przygotowanie zebrań wiejskich i sporządzenie projektów uchwał tych zebrań.
2. Zbieranie wniosków i opinii mieszkańców w sprawach sołectwa oraz analiza
sposobów ich realizacji.
3. Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.
4. Współpraca z organizacjami społecznymi, w celu wspólnej realizacji różnych
przedsięwzięć służących dobru wsi i jej mieszkańców.
ROZDZIAŁ IV
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA SOŁECTWA
§ 21
Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne tej jednostki, nie
zastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§ 22
Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez:
1. Inicjowanie działań organów gminy.
2. Podejmowanie innych działań związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
§ 23
Do wyłącznych zadań sołectwa należą:
1. Zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego będącego w dyspozycji sołectwa.
2. Organizowanie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty,
kultury i porządku publicznego, kultury fizycznej, ochrony przeciwpożarowej.
3. Organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej.

4. Organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych.
§ 24
Sołectwo może wykonywać zadania zlecone przez organy gminy lub inne podmioty.

ROZDZIAŁ V
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 25
Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawują:
1. Rada Miejska.
2. Burmistrz.
3. W zakresie spraw finansowych Komisja Rewizyjna.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
1. O utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także ustalaniu granic, nazwy
i siedziby władz sołectwa decyduje Rada Miejska w drodze uchwały na wniosek i po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Rady Miejskiej.

