
● Kompetencje organów jednostek pomocniczych Gminy Radomyśl n. Sanem. 
I. Kompetencje Zebrania Wiejskiego Sołectwa jako organu uchwałodawczego Sołectwa. 

1. Odwołanie Sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie Rady Sołeckiej jako organu wspomagającego Sołtysa. 
3. Określenie zasad korzystania z mienia komunalnego. 
4. Uchwalenie rocznego planu finansowo-rzeczowego Sołectwa. 
5. Określenie przeznaczenia środków wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji 

Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu. 
6. Podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy o organizacji i zakresie 

działania Sołectwa, a w szczególności: 
a) struktury organów Sołectwa, 
b) granic Sołectwa, 

        c) utworzenia jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej, 
        d) zmiany zasad i form uczestnictwa Sołtysa w pracach Rady Gminy, 
        e) korzystania z powierzonego Sołectwu wszelkiego mienia komunalnego leżącego 

w jego granicach, 
        f) stanowienie w innych sprawach dotyczących Sołectwa w ramach przepisów 

ustawowych, 
        g) zgłaszania sprzeciwu do Wójta lub Rady Gminy w przypadku uznania, iż doszło 

do naruszenia istotnych interesów Sołectwa. 
7. Powołanie protokolanta Zebrania Wiejskiego z wyjątkiem zebrania wyborczego . 

II. Kompetencje Sołtysa jako organu wykonawczego Sołectwa. 
1) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego, 
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, 
3) gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu, 
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na 

celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej, 
5) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz, 
6) przewodniczenie obradom Rady Sołeckiej, 
7) wykonywanie uchwał organów Gminy, 
8) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących 

przepisów, 
9) uczestniczenie w pracach Rady na zasadach ustalonych w odrębnej uchwale Rady 

Gminy i postanowieniach niniejszego Statutu, 
10) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich ważniejszych dla Sołectwa sprawach,  

III. Kompetencje Rady Sołeckiej. 
1. Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z Sołtysem w jego działalności jako organu 

wykonawczego Sołectwa; w szczególności w realizacji zadań o charakterze planującym, 
wykonawczym  i zarządzającym.   

2. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla swej działalności oraz dokonuje podziału 
pracy pomiędzy swoich członków. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, nie 
rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

3. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w szczególności w: 
1) opracowywaniu projektu budżetu Sołectwa oraz programów i planów działań, 
2) podejmowaniu inicjatyw dotyczących udziału mieszkańców Sołectwa w rozwiązywaniu 

jego problemów, 
3) współorganizowaniu przygotowania i wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego. 



4. W celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego, Rada Sołecka może 
zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli Urzędu Gminy, organizacji zawodowych i 
społecznych działających w Sołectwie. 


