Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr VI/65/03 Rady Gminy
Tomaszów Maz. z dnia 17 lipca 2003 r.

STATUT
Sołectwa Chorzęcin
uchwalony uchwałą Rady Gminy Tomaszów Maz. Nr VI/65/03
z dnia 17 lipca 2003 roku.

ROZDZIAŁ I
Nazwa i teren działania

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Chorzęcin stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
2.Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi Sołectwo Chorzęcin.
.
§ 2.1. Sołectwo Chorzęcin jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z
innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Tomaszów Maz.
2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Chorzęcin działa na podstawie
obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ),
- uchwały Nr IV/40/03 Rady Gminy Tomaszów Maz. z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tomaszów Maz. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
Nr 91, poz. 846 z dnia 14.04.2003 r.).

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Chorzęcin.

R O Z D Z I A Ł II
Organizacja i zakres działania

§ 4.1. Organami sołectwa są:
1/ zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,
2/ sołtys – organ wykonawczy.
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
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2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

§ 5.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą sprawy:
1/ Podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców w
ramach przyznanych kompetencji,
2/ wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej,
3/ dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej,
4/ uchwalanie rocznych planów finansowo-rzeczowych sołectwa,

§ 6.1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego, wykraczające poza zakres uprawnień
sołectwa, sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
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 sprawy, Wójt Gminy informuje zebranie wiejskie lub sołtysa.

§ 7.1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności.
1/ zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,
2/ reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
3/ organizowanie i koordynowanie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy życia
mieszkańców sołectwa,
4/ działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady i Wójta Gminy,
5/ pełnienie roli męża zaufania w sołectwie,
6/ sporządzanie rozliczeń z działalności finansowej i gospodarczej sołectwa,
7/ wykonywanie innych zadań należących do sołtysa wynikających z ogólnie
obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie obronności, ochrony pożarowej,
inkasa podatków, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków.

§ 8. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. Rada Gminy może postanowić
o przyznaniu diety i zwrotu kosztów podróży służbowej.

§ 9. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w
pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w
głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania,
na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki
pomocniczej o sesji rady gminy.

§ 10. 1. Rada sołecka składa się z 3 - 10 osób, jest organem wspomagającym działalność
sołtysa, ma charakter opiniodawczy i doradczy. O liczbie członków rady sołeckiej decyduje
zebranie wiejskie.
2. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys, który zwołuje posiedzenia rady i im przewodniczy.
3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w
roku.
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4. Rada sołecka w szczególności pomaga sołtysowi w :
1/ przygotowaniu zebrania wiejskiego i sporządzaniu projektów uchwał będących
przedmiotem zebrania,
2/ opracowaniu i przedkładaniu projektów planów finansowo-rzeczowych sołectwa pod
obrady zebrania wiejskiego,
3/ organizowaniu wykonania uchwał zebrania wiejskiego,
4/ współdziałaniu z organizacjami społecznymi działającymi w sołectwie, w celu wspólnej
realizacji zadań.

R O Z D Z I A Ł III
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich

§ 11. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa,
posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Posiadanie prawa wybierania ustala się w oparciu o przepisy ustawy – ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez:
1) sołtysa,
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) Wójta Gminy.

§ 13. Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy
w ciągu roku.
2. Termin i miejsce zebrania sołtys podaje do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na
tablicy ogłoszeń w sołectwie lub za pomocą kurendy.
3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców lub Wójta Gminy, winno się
odbyć w terminie 7-iu dni od daty otrzymania wniosku.

§ 14.1. Zebranie wiejskie jest ważne jeśli wszyscy mieszkańcy sołectwa zostali o nim
powiadomieni w sposób określony w § 13 ust. 2.
2. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom sołtys.
3. Projekt porządku obrad winien być przygotowany przez sołtysa przy udziale rady sołeckiej
i zaakceptowany przez zebranie.
4. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie materiałów będących przedmiotem obrad zebrania,
jak również powiadomienie osób, których obecność na zebraniu jest niezbędna, z uwagi na
rozpatrywane zagadnienie.

§ 15.1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba
głosów „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że zebranie postanowi o przeprowadzeniu
głosowania tajnego w konkretnej sprawie.
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R O Z D Z I A Ł IV
Zasady i tryb wyborów sołtysa i rady sołeckiej

§ 16.1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej
zwołuje Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy, zwołując zebranie wiejskie określa termin i miejsce zebrania.
3. Do obsługi zebrania Wójt Gminy może wyznaczyć pracownika Urzędu Gminy.
4. Zebraniu przewodniczy, przewodniczący wybrany spośród uczestników zebrania.

§ 17.1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej jest
ważne jeśli uczestniczy w nim 1/3 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. Dla prawomocności zebrania wiejskiego, na którym będzie wybór sołtysa i rady sołeckiej,
w okólniku o zebraniu wyznacza się również drugi termin zebrania, które jest prawomocne
bez względu na liczbę mieszkańców uczestniczących w zebraniu.
3. Protokół zebrania, na którym dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej winien posiadać
listę obecności podpisaną przez uczestników zebrania.

§ 18. 1. Wybory przeprowadza 3 osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana na zebraniu
spośród uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
3. Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
4. Protokół podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej.

§ 19.1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych przez stałych
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Wybory sołtysa przeprowadza się w pierwszej kolejności, a członków rady sołeckiej
w drugiej.
3. Za wybranego na sołtysa, uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów.
4. Członkami rady sołeckiej zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów.

§ 20. 1. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza się w taki sam sposób jak
wybory, z tym, że odwołanie sołtysa następuje bezwzględną większością głosów
uprawnionych do głosowania.
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2. Jeżeli zgłoszony wniosek o odwołanie sołtysa lub rady sołeckiej nie uzyskał wymaganej
większości głosów , kolejny wniosek w tej sprawie może być zgłoszony nie wcześniej
niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania .

§ 21. Wygaśnięcie mandatu sołtysa przed upływem kadencji następuje w razie :
1/ pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa złożonego do Wójta Gminy,
2/ prawomocnego skazującego wyroku sądu , orzeczonego za przestępstwo umyślne,
3/ śmierci.
ROZDZIAŁ V
Gospodarka finansowa i komunalna sołectwa

§ 22. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia będącego w jego dotychczasowym
zarządzie i użytkowaniu.

R O Z D Z I A Ł VI
Postanowienia końcowe

§ 23. Zmiany w statucie dokonuje Rada Gminy.

§ 24. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.
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