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                                                                                                                 Projekt    

 

Ustawa 

z dnia ………………. 2018 r. 

o sołtysach, i przewodniczących w dzielnicach miejskich i osiedlach, 

oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. 

 

Art. 1 

Ustawa określa zasady wyboru i funkcjonowania sołtysów i przewodniczących rad dzielnicy 

(osiedla) w jednostkach pomocniczych gminy, o których mowa w art. 5 ustawy  

o samorządzie 
1
.   

 

 

Art. 2 

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. 

Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka jako jego organ pomocniczy.  

2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 

spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa 

uprawnionych do głosowania.   

 

Art. 3 

1. Sołtys, przewodniczący rady dzielnicy (osiedla) może uczestniczyć w pracach rady gminy 

na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa do głosowania, z prawem wnoszenia 

uwag i wniosków w sprawach dotyczących sołectwa, dzielnicy (osiedla).  Przewodniczący 

rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak 

radnych. 

2. W pracach rady gminy, z upoważnienia sołtysa, przewodniczącego rady dzielnicy (osiedla), 

może uczestniczyć, w ramach uprawnień przyznanych,  członek rady sołeckiej, dzielnicy 

(osiedla) upoważniony pisemnie przez sołtysa, przewodniczącego rady dzielnicy (osiedla).   

 

 

                                       

_________________________ 

1
 Ustawa z dnia 8 III 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. RP z 04.04.2016 r., poz. 446). 
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Art. 4 

1. Rada gminy ustanawia zasady na jakich sołtysom, przewodniczącym rad dzielnicy (osiedla) 

będzie przysługiwała dieta i zwrot kosztów podróży służbowej, wynoszący w skali miesiąca 

maksymalnie połowę wynagrodzenia związanego z pełnioną funkcją.  

2. Niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom, przewodniczącym rad 

dzielnicy (osiedla) przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją, 

wynoszące w skali miesięcznej połowę minimalnego wynagrodzenia brutto określonego na 

podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
2
.   

3. Sołtys, przewodniczący rady dzielnicy (osiedla) w związku z pełnioną funkcją nawiązuje 

stosunek pracy na podstawie wyboru,  

4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec sołtysa, przewodniczącego rady dzielnicy 

(osiedla) wykonuje przewodniczący rady gminy w terminie 14 dni od dnia wyboru. 

5. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2 nie obciążają funduszu sołeckiego.  

6. Kwoty, o których mowa w ust. 2 pochodzą z budżetu państwa.   

 

Art. 5 

1. Sołtys, przewodniczący rady dzielnicy (osiedla) korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym.  

  

 

Art. 6 

1. Organizację i zakres działania sołectwa, rady dzielnicy (osiedla) określa rada gminy 

statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.   

3. Statut sołectwa, dzielnicy (osiedla) określa w szczególności:  

1)  nazwę i obszar sołectwa, dzielnicy (osiedla);   

2) zasady i tryb wyborów organów sołectwa, dzielnicy (osiedla) w tym kwestie 

prawomocności zebrania ogólnego mieszkańców;   

3) organizację i zadania organów sołectwa, dzielnicy (osiedla) oraz sposób ich realizacji; 

 

 

 

_________________________ 

  2
 Ustawa z dnia 10 X 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz.U. RP z 01.12.2015 r., 

poz. 208).  
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Art. 7 

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadza się następujące 

zmiany 

1. skreśla się art. 36;  

 

Art. 8 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.                             

 

 


