
UCHWAŁA NR XV.137.2020 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mińsk Mazowiecki 

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 79 ust. 1 Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII.107.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 
24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019 r. poz. 12446) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statuty Sołectw Gminy Mińsk Mazowiecki: Anielew, Arynów, Barcząca, Borek 
Miński, Brzóze, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Cielechowizna i Prusy, Chmielew, Chochół 
i Tartak, Dłużka, Dziękowizna, Gamratka, Gliniak, Grabina, Grębiszew, Huta Mińska, Iłówiec, Janów 
i Ignaców, Józefów, Karolina, Kolonia Karolina, Kluki, Królewiec, Maliszew, Marianka, Mikanów, 
Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny i Kolonia Janów, Podrudzie, Stojadła, Stara Niedziałka, Stare 
Zakole, Targówka, Wólka Iłówiecka, Wólka Mińska, Zakole Wiktorowo, Zamienie, Żuków 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/363/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30  października 

2014 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mińsk Mazowiecki. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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Załącznik do uchwały Nr XV.137.2020 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

STATUT SOŁECTWA 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Mińsk Mazowiecki, wymienioną w wykazie 

stanowiącym załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki. 

2. Sołectwo swym zasięgiem obejmuje wieś/wsie określone w załączniku, o którym mowa  

w ust. 1. 

 

§ 2. 

Mieszkańcy Sołectwa tworzą samorząd wiejski. Samorząd działa przez organy Sołectwa 

określone w § 5 niniejszego Statutu. 

 

§ 3. 

Organy Sołectwa działają zgodnie z przepisami obowiązujących aktów prawnych,  

a w szczególności zgodnie z uchwałami Rady Gminy Mińsk Mazowiecki i postanowieniami 

niniejszego Statutu. 

 

Rozdział II 

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA SAMORZĄDU SOŁECTWA 

 

§ 4. 

1. Do zadań samorządu mieszkańców Sołectwa należy: 

1) zapewnienie udziału mieszkańców Sołectwa w rozpatrywaniu spraw dotyczących 

poprawy życia mieszkańców sołectwa, sportu, wypoczynku i innych związanych  

z miejscem zamieszkania; 

2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca 

zamieszkania. 

2. Zadania określone w ust. 1 samorząd Sołectwa realizuje w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach kompetencji przyznanych mu 

przepisami prawa i niniejszego statutu; 

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu Sołectwa dotyczących: 

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy oraz 

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących 

obszaru Sołectwa, 

b) wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, 
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c) spraw z zakresu administracji publicznej ilekroć przepisy prawne wymagają opinii 

ze strony samorządu terytorialnego, koniecznych dla rozstrzygnięcia danej sprawy 

decyzją administracyjną, 

d) innych spraw przekazanych Sołectwu do zaopiniowania przez Radę Gminy lub 

Wójta Gminy, 

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 

społecznych, 

4) występowanie z wnioskiem o podjęcie uchwał w sprawach podejmowania nazw ulic  

i placów, 

5) występowanie z wnioskiem o przeznaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego. 

 

Rozdział III 

ORGANY SOŁECTWA – TRYB WYBORÓW I ODWOŁYWANIE ICH CZŁONKÓW 

 

§ 5. 

1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie, 

2) Sołtys. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. 

 

§ 6. 

1. Rada Sołecka składa się z co najmniej 3 osób. 

2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. 

 

§ 7. 

1. Wybór sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej zarządza w trybie uchwały Rada Gminy Mińsk 

Mazowiecki na wniosek Wójta. 

2. Zebranie Wiejskie, które ma dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwoływane jest na 

mocy uchwały, o której mowa w ust. 1 przez Wójta Gminy. Wójt ustala dzień, godzinę i 

miejsce zebrania wyborczego i informuje o powyższym Sołtysa. 

3. Uchwałę Rady Gminy o zarządzeniu wyborów organów Sołectwa oraz dzień, godzinę  

i miejsce zwołanego wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości 

mieszkańców Sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

 

§ 8. 

Wygaśnięcie mandatu Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej następuje na skutek: 

1. upływu kadencji na którą zostali wybrani, 

2. pisemnego zrzeczenia się (ustąpienia) złożonego na ręce Przewodniczącego Rady Gminy 

Mińsk Mazowiecki, 

3. śmierci, 

4. odwołania. 
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§ 9. 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma obywatel polski oraz obywatel Unii 

Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 

18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze sołectwa. 

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma osoba posiadająca prawo wybierania, 

zgodnie z ust. 1. 

 

§ 10. 

1. Dla dokonania ważnego wyboru organów, o których mowa w § 5 ust. 1 wymagana jest 

osobista obecność, co najmniej 1/10 stałych mieszkańców na Zebraniu Wiejskim Sołectwa 

uprawnionych do głosowania w I terminie, lecz nie mniej niż 10 osób,  lub co najmniej  

10 osób uprawnionych do głosowania, w II terminie wyznaczonym, po upływie 15 minut. 

2. Przez osoby uprawnione do głosowania rozumie się osoby, którym przysługuje czynne prawo 

wyborcze. 

 

§ 11. 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w odrębnych głosowaniach, bezpośrednio 

spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących stałymi mieszkańcami Sołectwa, 

którym przysługuje czynne prawo wyborcze. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani 

są w głosowaniu tajnym zwykłą większością ważnie głosów oddanych przez osoby 

uprawnione do głosowania. 

2. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej nie może być osoba skazana 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

 

§ 12. 

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród 

uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Wiejskiego. 

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie 

głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach 

wyborów.  

3. Do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej uprawnione jest Zebranie. 

 

§ 13. 

1. W Zebraniu Wiejskim wyborczym powinna uczestniczyć co najmniej 1/10 stałych 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w I terminie, lecz nie mniej niż  

10 osób lub co najmniej 10 osób w II terminie wyznaczonym po upływie 15 minut. 

2. Ogłoszenie o terminie Zebrania Wiejskiego wyborczego powinno dotrzeć do mieszkańców 

sołectwa na co najmniej 7 dni przed terminem wyborów. Ogłoszenie o terminie ww. zebrania 

podawane jest do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. W Zebraniu Wiejskim wyborczym mogą uczestniczyć mieszkańcy sołectwa posiadający 

czynne i bierne prawo wyborcze. 
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§ 14. 

1. Zebranie Wiejskie wyborcze dokonuje wyboru przewodniczącego i protokolanta. 

2. W porządku obrad Zebrania Wiejskiego Wyborczego przewidziane jest złożenie 

sprawozdania z pracy sołtysa i rady sołeckiej oraz przyjęcie go w głosowaniu jawnym. 

3. Komisję skrutacyjną w liczbie co najmniej 3 osób wybiera się w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością. 

4. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat na Sołtysa lub członka Rady 

Sołeckiej. 

5. Komisja skrutacyjna przeprowadza w pierwszej kolejności wybory na Sołtysa i przyjmuje 

w tym celu zgłoszenia kandydatów, a w następnej kolejności przeprowadza wybory do Rady 

Sołeckiej. Kandydaci na sołtysa, członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być 

wysuwani przez działające na terenie sołectwa grupy społeczne lub polityczne, jak również 

mieszkańców sołectwa. Kandydaci obowiązani są wyrazić zgodę na kandydowanie. 

6. Głosowanie jest tajne. W tym celu komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania 

opatrzone pieczęcią sołectwa i zawierające nazwiska kandydatów na sołtysa lub na 

członków rady sołeckiej. 

7. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że mieszkaniec sołectwa stawia znak „X” przy 

nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos. Dla ważnego wyboru Sołtysa i członka 

Rady Sołeckiej wymagana jest zwykła większość ważnie oddanych głosów przez  obecnych 

na zebraniu i biorących udział w głosowaniu mieszkańców, a w przypadku równej ilości 

głosów przeprowadza się głosowanie dodatkowe na tych kandydatów. 

8. Z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół. 

9. Protokół komisji skrutacyjnej sporządzany oddzielnie dla wyboru Sołtysa i dla członków 

Rady Sołeckiej zawiera: 

1) skład komisji skrutacyjnej, 

2) ilość osób uczestniczących w głosowaniu, 

3) ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych, 

4) ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

5) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru. 

10. Oryginały protokołów z głosowania i kart z głosowania zabezpiecza Wójt Gminy. 

 

§ 15. 

1. Jeżeli w trakcie kadencji zajdzie potrzeba dokonania wyboru nowego Sołtysa, Zebranie 

Wiejskie wyborcze zwołuje Wójt Gminy po zarządzeniu wyborów przez Radę Gminy. 

2. Czynności związane z dokonaniem wyboru przeprowadza się zgodnie z § 13 niniejszego 

Statutu. 

 

§ 16. 

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed 

upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia 

uchwał Zebrania i niniejszego Statutu lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich  

w opinii środowiska. Pisemny wniosek do Wójta Gminy w ww. sprawie może składać  

co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, lecz nie mniej niż 

10 osób. 
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2. Odwołanie z funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej albo całego składu tej Rady wskutek 

przyczyn określonych w ust. 1 może nastąpić w drodze głosowania tajnego na Zebraniu 

Wiejskim, w którym uczestniczy co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Sołectwa, 

uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, lecz nie mniej niż 10 osób.  

Do zwołania Zebrania Wiejskiego w ww. celu stosuje się odpowiednio § 7 ust. 2. 

3. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wymaga zwykłej większości ważnie 

oddanych głosów. 

4. Odwołanie z zajmowanych funkcji w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest ważne, jeżeli  

o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu rozpatrzenia sprawy odwołania 

osób z określonych funkcji, zostali powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty, 

mieszkańcy Sołectwa na 7 dni przez wyznaczoną datą zebrania. 

5. Przed odwołaniem z zajmowanej funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, ww. mają 

prawo na Zebraniu Wiejskim zwołanym w tym celu złożyć wyjaśnienia. Nie skorzystanie 

przez zainteresowanego z tego prawa nie stanowi przeszkody do odwołania z funkcji. 

 

§ 17. 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, na wniosek Wójta, 

Rada Gminy zarządza wybory uzupełniające. 

2. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio 

postanowienia zawarte w § 7 i § 11-13. 

  

Rozdział IV 

ZAKRES KOMPETENCJI I TRYB PRACY ORGANÓW SOŁECTWA 

 

A. Zebranie Wiejskie 

 

§ 18. 

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym dla danego Sołectwa. 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy zainteresowani z tym,  

że w głosowaniu w sprawach wyboru lub nad rozstrzygnięciem rozpatrywanej sprawy mogą 

brać udział mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania. 

 

§ 19. 

1. Zebrania Wiejskie zwoływane są przez Sołtysa z własnej inicjatywy i odbywają się w miarę 

istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku. 

2. Sołtys obowiązany jest również zwołać Zebranie Wiejskie na pisemny wniosek : 

1) Rady Sołeckiej, 

2) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, 

3) Rady Gminy lub Wójta Gminy. 

3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 2 powinno być 

zwołane najpóźniej w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zebranie Wiejskie zwołać może Wójt Gminy Mińsk 

Mazowiecki informując o tym sołtysa, radę sołecką i mieszkańców. 
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§ 20. 

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy o jego terminie i miejscu oraz porządku obrad 

zawiadomiono w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańców Sołectwa na 7 dni przed jego 

terminem. 

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa, lecz nie mniej niż 10 osób,  

posiadających czynne prawo wyborcze; w II terminie – 15 minut później, w obecności  

co najmniej 10 mieszkańców. 

3. Zebranie Wiejskie może zawsze postanowić o przeprowadzeniu głosowania w określonej 

sprawie. 

 

§ 21. 

1. Zebranie Wiejskie: 

1) wybiera oraz odwołuje Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

2) uchwala programy działania organów Sołectwa, 

3) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów Sołectwa, 

4) podejmuje uchwały i wyraża opinie w sprawach określonych w § 4. 

2. Zebranie Wiejskie może upoważnić Sołtysa do przedstawienia Radzie Gminy, Wójtowi, 

Komisjom Rady w okresach między zebraniami opinii w sprawach określonych w § 4. 

3. Od uchwały Zebrania Wiejskiego w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 i 2 służy prawo 

odwołania się każdemu uprawnionemu mieszkańcowi Sołectwa w terminie 14 dni do Rady 

Gminy. 

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podawane są do wiadomości mieszkańców sołectwa poprzez 

wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń sołectwa oraz innych miejscach publicznych. 

 

§ 22. 

1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys chyba, że Zebranie Wiejskie wybierze 

innego przewodniczącego obrad. 

2. Osoby uczestniczące w Zebraniu Wiejskim wybierają ze swego grona protokolanta. 

3. Z obrad Zebrania Wiejskiego sporządzony jest protokół. 

4. Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. 

 

B. Sołtys 

 

§ 23. 

1. Sołtys jest organem wykonawczym w Sołectwie. Działalność Sołtysa wspomaga Rada 

Sołecka. 

2. Sołtys realizuje Uchwały Zebrania Wiejskiego. 

3. Sołtys za realizację swych zadań odpowiada przed wyborcami. 

 

§ 24. 

Do zadań i kompetencji Sołtysa w szczególności należy: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich, o ile statut nie stanowi inaczej, 
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2) zapraszanie na  Zebranie Wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek 

organizacyjnych dla zreferowania spraw, 

3) przygotowywanie projektów uchwał i opinii Zebrania Wiejskiego, 

4) utrzymywanie ścisłej współpracy z Urzędem Gminy w zakresie realizacji zadań 

własnych i zleconych gminie, 

5) troska o mienie gminne znajdujące się na terenie Sołectwa, 

6) realizowanie uchwał Rady Gminy dot. Sołectwa, 

7) pobór podatków w zakresie ustalonym przez Radę Gminy, 

8) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy, 

9) składanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej działalności Zebraniu 

Wiejskiemu, 

10) przekazywanie kopii protokółów i uchwał Zebrania Wiejskiego Wójtowi Gminy  

w terminie 14 dni od dnia odbycia zebrania. 

 

§ 25. 

1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb. 

2. O posiedzeniach Rady Sołeckiej zawiadamia się miejscowych radnych Rady Gminy. 

3. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

 

Rozdział V 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA 

 

§ 26. 

1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy. 

2. Wójt Gminy może: 

1) zawiesić wykonanie uchwały każdego z organów kolegialnych oraz decyzji Sołtysa, 

jeśli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem, postanowieniami niniejszego 

Statutu lub uchwałą Rady Gminy, 

2) występować z wnioskiem do zebrania wiejskiego o odwołanie sołtysa i członków Rady 

Sołeckiej. 

3. Sołtys przekazuje Radzie Gminy uchwały Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w terminie 

14 dni od dnia ich podjęcia. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Rada Gminy 

w formie uchwały do 60 dni od jej otrzymania. Nie zachowanie 14 dniowego terminu 

skutkuje możliwością podjęcia przez Radę Gminy uchwały o nieważności do roku od daty 

podjęcia uchwały przez Zebranie wiejskie lub Radę Sołecką. 

 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 27. 

1. Uchwalenie statutów sołectw następuje w drodze uchwały Rady Gminy podjętej zwykłą 

większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady Gminy na wniosek 

zebrania wiejskiego lub z własnej inicjatywy. 
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2. W wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 mogą wystąpić Wójt Gminy, grupa radnych w liczbie 

3, komisje Rady Gminy, kluby radnych. 

 

§ 28. 

1. Sołtys posługuje się pieczątkami o następującej treści: 

1) „Sołectwo (nazwa sołectwa) Gmina Mińsk Mazowiecki, 

2) „Sołtys (imię i nazwisko)”. 

2. Po zakończeniu kadencji Sołtys zwraca pieczątki do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niż w terminie 7 dnia od dnia 

wyborów, chyba, że nastąpiła reelekcja. 

 

§ 29. 

Zmiany w statucie następują w drodze uchwały Rady Gminy o zmianie statutu, podjętej  

w sposób analogiczny dla uchwalenia statutu. 

 

§ 30. 

Statut sołectwa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 31. 

Statut Sołectwa wchodzi w życiu po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
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