
UCHWAŁA NR XI/109/19
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmieniająca treść statutu sołectwa Zielona Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść statutu sołectwa Zielona Góra stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/70/19 
z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zielona Góra, w ten sposób, że:

1) § 5 ust. 3 otrzymuje następujące oznaczenie i brzmienie:

„3.1) Prawo uczestniczenia w zebraniu wiejskim przysługuje mieszkańcom sołectwa;
2) Prawo głosowania na zebraniu wiejskim mają mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze.”;

2) w §10 i §14 ust. 1 statutu skreśla się wyrazy "w szczególności";

3) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Szczegółową organizację i zakres działania sołectwa określa jego statut, nadany uchwałą rady 
gminy.

2. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu i prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy przy 
pomocy urzędu gminy.

3. Gospodarka finansowa sołectwa winna być prowadzona w ramach środków pieniężnych przyznanych 
corocznie w uchwale budżetowej.

4. 1) Podstawą ustalenia w budżecie rocznym wielkości środków przypadających na poszczególne sołectwa 
jest kwota przyznana corocznie w uchwale budżetowej. Kwota ta jest dzielona pomiędzy sołectwa 
proporcjonalnie do 1/3 sumy procentowych udziałów sołectwa w stosunku do całej gminy w:

a) liczbie mieszkańców,

b) powierzchni zajmowanej przez sołectwo wyrażonej w hektarach,

c) łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) oraz w udziale w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych;

2) Poza środkami finansowymi, przyznanymi corocznie przez radę gminy, sołectwa dysponują dochodami 
z mienia, które rada gminy przekazała im w zarząd oraz z dobrowolnych wpłat dokonywanych na ich rzecz 
przez osoby fizyczne i prawne;

3) Dochody uzyskane ze składników mienia komunalnego przekazanego sołectwom do zarządzania 
i korzystania winny być z góry przewidziane w planie dochodów budżetu gminy i o te środki należy 
zwiększyć plan wydatków danego sołectwa. W pozostałych przypadkach należy dokonywać stosownych 
zmian w budżecie w ciągu roku.

5. Środki finansowe, których sołectwo nie wykorzysta w danym roku budżetowym, winny być przy 
podziale nadwyżki budżetowej lub wolnych środków finansowych przeznaczone na finansowanie sołectwa 
w następnym roku budżetowym.

6. Wydatkowanie ustalonych w budżecie gminy środków finansowych przez sołectwo winno być zgodne 
z rocznym planem rzeczowo-finansowym sołectwa.

7. Plan rzeczowo-finansowy sołectwa winien uwzględniać podział wydatków wg paragrafów obowiązującej 
klasyfikacji budżetowej.

8. Rada Gminy, w porozumieniu i za zgodą Wójta może przekazać do korzystania i powierzyć sołectwu 
w zarządzenie (administrację) składniki mienia komunalnego, w tym nieruchomości i składniki mienia 
ruchomego stanowiącego własność gminy.
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9. Uprawnienia sołectwa w zakresie zarządu powierzonym mieniem komunalnym są uprawnieniami 
zwykłego zarządu dotyczącymi:

1) załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją nieruchomości i rzeczy ruchomych;

2) utrzymania tego mienia w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jego przeznaczenia.

10. Nadzór i kontrola nad działalnością organów sołectwa sprawowane są wyłącznie na podstawie 
kryteriów zgodności z prawem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.

11. W sprawach z zakresu realizacji budżetu gminy w odniesieniu do środków przekazanych do dyspozycji 
sołectwa kontrola i nadzór sprawowane są ponadto na podstawie kryterium celowości, gospodarności 
i rzetelności.

12. Organami nadzoru i kontroli nad organami sołectwa są: Rada Gminy oraz Wójt Gminy.

13. Kontrolę gospodarki finansowej sołectwa sprawuje Wójt za pośrednictwem Skarbnika Gminy.

14. Rada Gminy kontroluje działalność organów sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

15. Organy nadzoru i kontroli mają prawo żądania niezbędnych informacji, dokumentów i danych 
dotyczących funkcjonowania sołectwa, mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w posiedzeniach zebrania 
wiejskiego i rady sołeckiej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

§ 4. Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Andrespolu oraz na tablicy 
ogłoszeń w Sołectwie Zielona Góra i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol

Jan Woźniak
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