
Załącznik Nr 13 do Zarządzenia nr 87/2022 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 8 grudnia2022 r. 
 
 

Projekt 
 
 

STATUT SOŁECTWA 
RADACZ 

 
Rozdział 1 

 
Postanowienia ogólne 

 
§1.1 Sołectwo Radacz stanowi samorządową wspólnotę wszystkich mieszkańców  

miejscowości Radacz, Obrąb. 
2. Terenem działania Sołectwa są miejscowości Radacz, Obrąb. 
§ 2.1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Borne Sulinowo utworzoną  

w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców z jego terenu oraz wsparcia organów Gminy Borne 
Sulinowo w realizacji ich działań. 

2. Sołectwo działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559); 
zwanej dalej Ustawą; 

2) Statutu Gminy Borne Sulinowo; 
3) niniejszego Statutu. 

3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej. 
§ 3. Ilekroć w Statucie Sołectwa jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Borne Sulinowo; 
2) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Bornem Sulinowie; 
3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Borne Sulinowo; 
4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Bornego Sulinowa; 
5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Bornem Sulinowie; 
6) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo Radacz; 
7) Sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa sołectwa Radacz; 
8) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką sołectwa Radacz; 
9) Zebraniu Wiejskim  - należy przez to rozumieć  zebranie  wiejskie sołectwa Radacz; 

 
 

Rozdział 2 
 

Organy sołectwa i zakres ich działania 
§ 4. 1. Organami Sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy; 



2) Sołtys – organ wykonawczy. 
 

Rozdział 3 
 

Zebranie Wiejskie 
 

§5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie, przez który 
wspólnota mieszkańców Sołectwa wyraża swoja wolę we wszystkich sprawach istotnych dla 
lokalnej społeczności. 

2.Zebranie Wiejskie stanowi ogół mieszkańców, obywateli polskich lub Unii Europejskiej, 
którzy ukończyli 18 lat, stale zamieszkują na obszarze Sołectwa oraz nie zostali 
ubezwłasnowolnieni bądź pozbawieni praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu. 
§6.1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 

złożony Sołtysowi przez: 
1) Radę Miejską; 
2) Burmistrza; 
3) większość Rady Sołeckiej; 
4) co najmniej przez 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, 

w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. 
2. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w 

roku, przy czym nie później niż do 31 sierpnia winno odbyć się Zebranie Wiejskie,  
na którym uchwala się zadania do realizacji z funduszu soleckiego na kolejny rok 
kalendarzowy. 

3. O zebraniu wiejskim Sołtys zawiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, 
poprzez plakaty, zawiadomienia na tablicach ogłoszeń Sołectwa, co najmniej 7 dni przed 
planowanym terminem jego odbycia. 

4. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek Zebranie Wiejskie jest 
zwoływane, datę, godzinę i miejsce Zebrania wiejskiego oraz proponowany porządek obrad. 

5. W przypadku niezwołania przez Sołtysa Zebrania wiejskiego, na wniosek osób  
i organów wymienionych w ust. 1, Zebranie Wiejskie może zwołać Burmistrz, ustalając 
miejsce, datę i godzinę Zebrania wiejskiego. 

6. Do zadań Zebrania wiejskiego należy: 
1) ustalanie liczby członków Rady Sołeckiej; 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Sołtysa z wykonania zadań z funduszu 

sołeckiego; 
3) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania środków w ramach funduszu 

sołeckiego; 
4) określenie celów i warunków współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność 

na terenie Sołectwa; 
5) współpraca z radnymi z terenu Sołectwa; 
6) uchwalanie sołeckich programów działania, w tym planów dotyczących celów  

i zakresów wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania; 
7) podejmowanie i rozwijanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych na rzecz Sołectwa  

i jego mieszkańców; 
8) współpraca z innymi sołectwami w ramach wspólnych przedsięwzięć. 

Rozdział 4 



 
Sołtys 

 
§ 7.1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
2. Sołtys reprezentuje Sołectwo, a w szczególności: 
1) przekazuje wnioski w imieniu mieszkańców do właściwych organów Gminy Borne 

Sulinowo oraz innych instytucji, jak również występuje do nich z wnioskami 
dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców; 

2) przekazuje uchwały Zebrania wiejskiego organom Gminy; 
3) uczestniczy w pracach Rady Miejskiej w sprawach dotyczących Sołectwa, na zasadach 

określonych w Statucie Gminy Borne Sulinowo. 
3. Do obowiązków Sołtysa należy: 

1) zwoływanie i przewodniczenie obradom Zebrania wiejskiego; 
2) przygotowanie z Radą Sołecką tematyki Zebrań wiejskich, porządku obrad oraz 

projektów uchwał i planów finansowych; 
3) wykonywanie uchwał i wniosków Zebrania Wiejskiego; 
4) przedstawianie na Zebraniu wiejskim corocznych sprawozdań ze swojej działalności, 

w tym z wykonania zadań z funduszu sołeckiego oraz działalności Rady Sołeckiej; 
5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej; 
6) współpraca z organami Gminy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem 

porządku i czystości w Sołectwie; 
7) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia oraz środkami finansowymi; 
8) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów organizowanych przez Burmistrza; 
9) wspomaganie Rady Miejskiej i Burmistrza w realizacji podejmowanych działań na 

rzecz ogółu mieszkańców; 
10) współpraca z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań, dyżurów  

oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa; 
11) prowadzenie dokumentacji Sołectwa, w tym ewidencji mienia sołeckiego, 

gromadzenie i udostępnianie otrzymanych dokumentów; 
12) ochrona i przechowywanie dokumentów Sołectwa, w tym uchwał, protokołów  

z Zebrań wiejskich, korespondencji i innych, przez okres pełnienia funkcji; 
13) protokolarne przekazywanie po upływie kadencji dokumentów oraz mienia Sołectwa 

nowo wybranemu Sołtysowi. 
3. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką. 
4. Sołtysowi za pełnienie funkcji przysługuje dieta. Zasady przyznawania diet Sołtysom 

ustanawia Rada Miejska w odrębnej uchwale.  
 

Rozdział 5 
 

Rada Sołecka  
 

§ 8.1.Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa i jest ciałem doradczym oraz 
opiniodawczym Sołtysa. 

2. Rada Sołecka składa się z 3 do 10 osób – o liczbie jej członków decyduje Zebranie 
Wiejskie. 

3.Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys i jemu przewodniczy. 



4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół 
roku. 

5. W pracach Rady Sołeckiej ma prawo uczestniczyć radny gminy, radny powiatu,  
a także poseł na Sejm RP, poseł do Parlamentu Europejskiego zamieszkujący na terenie 
Sołectwa, bądź wybrany z okręgu, w skład którego wchodzi Sołectwo.  

6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne. 
7. Do zadań Rady Sołeckiej należy współdziałanie z Sołtysem przy realizacji jego 

obowiązków, poprzez: 
1) pomoc w przygotowaniu i obsłudze Zebrań Wiejskich; 
2) opracowywanie projektów uchwał; 
3) opracowanie projektu przeznaczenia środków funduszu sołeckiego; 
4) inicjowanie działań społecznych na rzecz mieszkańców sołectwa; 
5) zbieranie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach sołectwa. 

 
Rozdział 6 

 
Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 

 
§ 9.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do dnia wyboru 

nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

Rozdział 7 
 

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 
 

§ 10.1. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są na Zebraniu Wiejskim. 
2. Termin i miejsce wyborczego Zebrania wiejskiego uchwałą wyznacza Rada Miejska. 
3. O terminie i miejscu wyborczego Zebrania wiejskiego Burmistrz zawiadamia 

mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem Zebrania. 

4. Wyborcze Zebranie Wiejskie powinno się odbyć w terminie 2 miesięcy od zakończenia 
kadencji. 

§ 11.1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim. 
2. Prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej przysługuje osobom, które w dniu wyborów 

posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie oraz stale 
zamieszkują teren Sołectwa. 

3. Głosować można tylko osobiście. 
4. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, którzy wyrażają zgodę 

na kandydowanie, zgłoszonych przez uczestników Zebrania wiejskiego. 
5. Kandydat na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej musi być obecny na wyborczym 

Zebraniu wiejskim. 
6. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza wyłoniona spośród uprawnionych do 

głosowania uczestników Zebrania, składająca się z co najmniej 3 członków. 



7. Komisja Wyborcza, wybiera spośród siebie przewodniczącego. Członkiem Komisji 
Wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, oraz jej 
najbliższa rodzina współmałżonek, konkubent, wstępni, rodzeństwo, zstępni. 

8. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Gminy 
Borne Sulinowo. 

§ 12.1. Do zadań Komisji Wyborczej należy: 
1) rejestracja zgłoszonych kandydatów; 
2) przygotowanie kart do głosowania; 
3) objaśnienie zasad głosowania; 
4) przygotowanie i przeprowadzenie tajnego głosowania; 
5) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania i wyników wyborów; 
6) sporządzenie protokołu głosowania. 
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Wyborczej. 

§ 13.1. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę 
głosów. 

2. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą 
liczbę głosów. 

3. Jeżeli nie można wybrać Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej z powodu uzyskania przez 
kilku kandydatów równej liczby głosów, należy przeprowadzić drugą turę głosowania. Do 
drugiej tury głosowania przechodzą kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów  
i spośród nich dokonuje się wyboru Sołtysa bądź członka Rady Sołeckiej. 

4. W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat na Sołtysa, wybory 
przeprowadza się, a głosowanie polega na tym, że na karcie z imieniem i nazwiskiem 
kandydata umieszcza się napis „TAK” i „NIE”. 

5. Wybory są rozstrzygnięte, gdy kandydat otrzyma więcej ważnie oddanych głosów na 
„TAK”. 

6. W przypadku, gdy jeden zarejestrowany kandydat nie uzyska większości głosów na 
„TAK”, lub gdy nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat na Sołtysa, przeprowadza się 
ponowne wybory w ciągu 2 miesięcy od daty pierwszych wyborów. 

7. W przypadku, gdy w wyborach do Rady Sołeckiej nie zostanie zarejestrowana liczba 
kandydatów przekraczająca jej skład określony w § 8 ust.2 przyjmuje się, że zgłoszeni 
kandydaci zostali wybrani na członków Rady Sołeckiej, natomiast wyboru brakującej liczby 
członków Rady Sołeckiej dokonuje się ponownie na Zebraniu Wiejskim w ciągu 2 miesięcy od 
pierwszej daty wyborów. 

 
Rozdział 8 

 
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

§ 14.1. Sołtys i Rada Sołecka odpowiadają bezpośrednio przed Zebraniem wiejskim  
i mogą być przez nich odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich 
obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub uchwały Zebrania wiejskiego, albo działają 
na szkodę Sołectwa. 

2. Wnioski o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej kierowane są do Burmistrza. 
3. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić, co najmniej 1/10 mieszkańców 

Sołectwa uprawnionych do głosowania. 



4. Z wnioskiem o odwołanie członków Rady Sołeckiej może wystąpić Sołtys lub co 
najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 

5. Wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie. Do wniosku należy 
dołączyć listę mieszkańców Sołectwa popierających wniosek. Lista musi zawierać 
następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis, wszystkich 
osób popierających wniosek. 

6. Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje po 
uprzednim umożliwieniu zainteresowanej osobie złożenia wyjaśnień. 

7. Odwołanie następuje zwykłą większością głosów. 
8. W przypadku odwołania bądź ustąpienia Sołtysa lub całej Rady Sołeckiej, Burmistrz 

zarządza ponowne wybory. 
9. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady Sołeckiej, wybory przeprowadza 

Zebranie Wiejskie informując o tym Burmistrza. 
§ 15.1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa przed upływem kadencji 

wskutek: 
1) śmierci; 
2) odwołania; 
3) zrzeczenia się mandatu; 
4) utraty prawa wybieralności; 
5) w razie braku wykonywania mandatu przez okres 6 miesięcy. 
2. Do czasu wyboru nowego Sołtysa jego obowiązki pełni najstarszy wiekiem członek 

Rady Sołeckiej, który wyraził zgodę na pełnienie obowiązków. 
§ 16.1. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej dokonuje się 

stosując tryb przewidziany dla wyborów organów Sołectwa. 
2.Kadencja Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wybranych na 
podstawie § 9.1. 

3. Przepisu ust. 1 oraz § 14 ust. 8 nie stosuje się, jeżeli do zakończenia kadencji pozostało 
mniej niż 6 miesięcy. 
 

Rozdział 9 
 

Gospodarka finansowa Sołectwa 
 

§ 17.1. Sołectwo prowadzi swoją gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. 
2. Wszystkie dochody i wydatki Sołectwa są dochodami i wydatkami budżetu Gminy. 
3. Co roku w budżecie Gminy Borne Sulinowo wyodrębnia się środki finansowe dla 

Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Informację o wysokości środków funduszu 
sołeckiego Burmistrz przekazuje Sołtysom do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

4. O sposobie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego decyduje Zebranie Wiejskie. 
5. Środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które 

łącznie muszą spełniać następujące warunki: 
1) należą do zadań własnych gminy; 
2) służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa; 
3) są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 



Mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków zmierzających do usunięcia skutków 
klęski żywiołowej. 

6.Warunkiem przyznania środków funduszu sołeckiego jest złożenie przez Sołectwo, 
do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy do Burmistrza „Wniosku  
o przyznanie środków z funduszu sołeckiego” wraz z wymaganymi załącznikami.  

§ 18. Dochodami Sołectwa są: 
1) dochody z organizowanych na terenie Sołectwa przedsięwzięć; 
2) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, 
3) darowizny, spadki, zapisy na rzecz Sołectwa. 

 
Rozdział 10 

 
Nadzór nad działalnością Sołectwa 

 
§19.1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz. 
2. Rada Miejska przy pomocy Komisji Rewizyjnej sprawuje kontrolę działalności Sołectwa 

w zakresie: 
1) realizacji uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Bornego Sulinowa; 
2) wywiązywania się z obowiązków ustawowych i statutowych, 
3) gospodarki finansowej. 
3. Rada Miejska przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sprawuje kontrolę 

działalności Sołectwa w zakresie rozpatrywania skarg na działalność organów Sołectwa oraz 
protestów wyborczych. 

4.Bieżącą kontrolę nad gospodarką finansową Sołectwa sprawuje Burmistrz za 
pośrednictwem skarbnika Gminy.  
 

Rozdział 11 
 

Postanowienia końcowe 
 

§20.Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej: „Sołectwo Radacz Gmina Borne Sulinowo”. 
§21.Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 
 


