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STATUT SOŁECTWA WOLA PUCZNIEWSKA 
GMINY LUTOMIERSK  

 
 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Mieszkańcy sołectwa Wola Puczniewska tworzą sołecką wspólnotę lokalną.  

 
§ 2. Sołectwo Wola Puczniewska jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy 

wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Lutomiersk.  
 

§ 3. Sołectwo Wola Puczniewska działa na podstawie przepisów prawa a w 
szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, z późn.zm.),  

2) Statutu Gminy Lutomiersk (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 25, poz. 275,  
z późn.zm.)  

3) Postanowień niniejszego Statutu. 
 
  

Rozdział II  
Zakres działania Sołectwa 

 
§ 4. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego 

mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez: 

1) inicjowanie działań organów Gminy, 
2) podejmowanie innych czynności i działań, m.in. poprzez: 
 a) wyraŜanie opinii w sprawach dotyczących sołectwa w formie przewidzianej przez 
prawo,  
 b) występowanie z wnioskami do Rady Gminy Lutomiersk. 

3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, Sołectwo moŜe podejmować jedynie w zakresie 
spraw określonych niniejszym Statutem. 
 
 § 5. Do zakresu działania samorządu sołectwa naleŜą wszystkie sprawy o znaczeniu 
miejscowym nie zastrzeŜone przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy Lutomiersk na rzecz 
innych podmiotów.  
 

§ 6. 1. Do zadań mieszkańców Sołectwa naleŜy w szczególności:  
1) Wybór organów sołectwa  
2) Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności sołectwa. 
3) Kształtowanie zasad współŜycia społecznego, w tym wzajemnego szacunku, 

kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia. 



4) Działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury Ŝycia 
rodzinnego oraz wychowania.  

5) Organizacja wspólnych prac na rzecz Sołectwa.  
6) Tworzenie pomocy sąsiedzkiej, w tym szczególnie na rzecz niepełnosprawnych 

mieszkańców wsi.  
7) Inicjowanie łączenia, podziału lub zniesienia Sołectwa. 
8) Podejmowania wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami.  

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo moŜe m.in.: 
a) nawiązywać współpracę z innymi sołectwami; 
b) podejmować wspólne uchwały z innymi sołectwami. 
 

 
Rozdział III 

Organy sołectwa  
 

 § 7. Organami sołectwa są: 
1) Zebranie wiejskie. 
2) Sołtys. 
 

§ 8. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa. 
 
§ 9. Organem wykonawczym w sołectwie jest Sołtys. 
 
§ 10. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
 
§ 11. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru 

nowych organów Sołectwa.  
 
§ 12. Zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje się 

w terminie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od dnia upływu kadencji organów Sołectwa.  
 

 § 13. 1. Działalność w organach sołeckich ma charakter społeczny.  
 2. Działalność organów sołectwa jest jawna. Ograniczenie jawności moŜe wynikać 
wyłącznie z ustaw. 
 
 § 14. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają mieszkańcy Sołectwa Wola 
Puczniewska posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Lutomiersk. 
 

§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez: 
1) Sołtysa: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) na wniosek: 

- co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu, 
- Rady Sołeckiej, 
- Wójta Gminy Lutomiersk. 

 2. W przypadku niemoŜności zwołania zebrania wiejskiego przez Sołtysa  
lub w przypadkach odmowy zebrania wiejskiego przez Sołtysa, zebranie wiejskie zwołuje 
Wójt Gminy Lutomiersk. 
 

§ 16.1. Zebranie wiejskie zwołuje się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niŜ jeden 
raz w roku. 



2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowy przyjęty w Sołectwie. 

§ 17. 1. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku 
nieobecności sołtysa obradom przewodniczy przewodniczący Rady Sołeckiej, a w razie jego 
braku najstarszy członek rady sołeckiej. 

2. W przypadku określonym w § 15 ust. 2 zebraniu wiejskiemu przewodniczy Wójt 
Gminy Lutomiersk. 

 
§ 18. 1. Zebranie wiejskie jest waŜne, gdy zostali o nim zawiadomieni mieszkańcy 

sołectwa w sposób określony w § 16 ust. 2 i wzięło w nim udział co najmniej 10 % 
mieszkańców Sołectwa mających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Lutomiersk,  
z zastrzeŜeniem § 26 niniejszego Statutu. 

2. W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców dla odbycia zebrania  
w pierwszym terminie, ustala się drugi termin zebrania w tym samym dniu po upływie  
30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu. 
 
 § 19. 1. Zebranie wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i wniosków. 
 2. Decyzje na zebraniu wiejskim zapadają zwykłą większością głosów. 
 3. Zebranie moŜe postanowić o przeprowadzeniu głosowania w sposób tajny. 
 4. Uchwały, opinie i wnioski Sołtys przekazuje niezwłocznie Wójtowi Gminy 
Lutomiersk. 
 5. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 
zebrania. 
 

§ 20. 1. Do zadań sołtysa naleŜy zarządzanie codziennymi sprawami sołectwa: 
realizacja uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywania innych czynności określonych  
w niniejszym statucie.  

2. Sołtys w szczególności:  
1) Zwołuje Zebrania wiejskie. 
2) Utrzymuje stały kontakt z organami gminy. 
3) Reprezentuje mieszkańców sołectwa na zewnątrz i wobec organów Rady Gminy 

Lutomiersk.  
4) Wykonuje inne zadania naleŜące do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa oraz prawa miejscowego.  
5) Występuje z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy Lutomiersk we wszystkich 

sprawach dotyczącej społeczności lokalnej. 
6) Współdziała z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz innymi 

organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność w Sołectwie. 
7) Udziela pomocy podróŜnym i turystom.  

3. Sołtys przewodniczy Radzie Sołeckiej, jeŜeli zebranie wiejskie nie dokonało 
wyboru Przewodniczącego Rady Sołeckiej.  
 

§ 21. Do zadań rady sołeckiej naleŜy pełnienie funkcji pomocniczo - doradczych 
Sołtysa a ponadto:  

1) Inicjowanie działań społecznie uŜytecznych dla mieszkańców sołectwa. 
2) Przygotowywanie zebrań mieszkańców i sporządzanie projektów uchwał. 
3) Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców sołectwa.  
4) Inne sprawy na podstawie upowaŜnień zebrania wiejskiego.  

 
§ 22. 1. Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Gminy Lutomiersk. 



2. Na sesjach Rady Gminy Lutomiersk Sołtysowi przysługuje prawo występowania  
z głosem doradczym, moŜe równieŜ zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców Sołectwa. 

 
 § 23. Mandat Sołtysa, członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:  
1) śmierci.  
2) zrzeczenia się  
3) odwołania przed upływem kadencji  
4) utraty prawa wybieralności  
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające 
do organów samorządu Sołectwa. 
 3. Wybory uzupełniające odbywają się wg zasad określonych w Rozdziale  
IV niniejszego Statutu. 
 

Rozdział IV 
Zasady wyborcze 

 
 § 24. 1. Zebranie wiejskie wybiera: 

1) Sołtysa, 
2) Radę Sołecką w liczbie 3-7 osób. 

2. Decyzję w sprawach liczby członków Rady Sołeckiej podejmuje zebranie wiejskie 
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  

 
§ 25. 1. Sołtys i Rada Sołecka są wybierani oddzielnie w głosowaniu tajnym spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne 
prawo wyborcze do Rady Gminy Lutomiersk. 

W pierwszej kolejności naleŜy przeprowadzić wybór Sołtysa. W drugiej kolejności 
przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej. 
 
 § 26. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędny jest udział  
w zebraniu co najmniej 15 % mieszkańców uprawnianych do głosowania.  
 2. O ile, w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 
wymaganej liczby mieszkańców określonych w ust. 1, wybory Sołtysa i członków Rady 
Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu tym samym dniu po upływie 30 minut  
od pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.  
 

§ 27.1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z minimum z 3-ch 
osób wyłoniona przez zebranie wiejskie spośród mieszkańców uczestniczących w zebraniu 
posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Lutomiersk. 
 2. Członek komisji nie moŜe kandydować do organów Sołectwa.  

3. Do zadań komisji naleŜy przeprowadzenie wyborów, ustalenie wyników i podanie 
ich do publicznej wiadomości zebrania.  

4. Wyniki wyborcze do organów sołectwa zamieszcza się w protokole z zebrania 
wiejskiego. 

5. Protokół z zebrania wiejskiego, podczas którego dokonano wyboru organów 
sołectwa, podpisują równieŜ członkowie Komisji Wyborczej.  
 
 

Rozdział V 
Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa 

 § 28. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na zasadzie kryterium 
legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. 



 
 § 29. 1. Nadzór i kontrolę nad Działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy 
Lutomiersk, Wójt Gminy Lutomiersk, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lutomiersk,  
a w sprawach finansowych – Skarbnik Gminy. 
 2. Organy wymienione w ust. 1 mają prawo Ŝądania od organów sołectwa 
niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 
 3. Do wykonywania czynności, o jakich mowa w ust. 2, organy wymienione w ust. 1 
mogą upowaŜniać swoich przedstawicieli. 
  
 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 
 § 30. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek 
zebrania wiejskiego po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Wola 
Puczniewska. 
  
 § 31. Statut wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 
  


