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2. Pundusz premiowy określony , w ust. t przez.nacza ' się
dla pracowników gminnej służby rolnej i nacielnikagminy.
3; Minister Rolnictwa ' w porozumieniu z ' Ministrem Pra. ey, Płac i Spraw Socjalnych' oraz Zarządem Centralnego
Związku Kółek ' Rolniczych ustali 'wzorcowy, wykaz zadań dla
gminnej 'służby rolnej oraz zasady premi·o wania.

-

/
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"

służby rolnej otrzymują ryw wysokości od 300 do 500 zł na pokrycie
kosztów podróży, diet i noclegów na terenie powiatu.
2. Zasady przyznawania ryczałtu określi Minister Rolnictwa.
'

. § lO. t. Pracownicy gminnej

czałt miesięczny

§ , l t. t. Pracownikom gminnej służby rolnej prZYSługują
bezpłatnie lokale mieszkalne i użytkowe oraz pomieszczenia

gospodarc,:ze - i inwentarskie w agronomówkach , i wodoIhlstrzówkach.
2. Pracownicy gminnej służby rolnej, którzy nieotrzymalI lokali mieszkalnych i pomieszczeń wymienionych Vi
ust. t, a zamieszkują na terenie gminy, otrzymują ekwiWalerit w wysokości:
.
I) ,200 zl mies~ęczn~e pracown~cy sam?tni,. ,
2) 400 zł mleslęczme pracowDlcy poSIadający rodzmy. ,

4. Ekwiwalent l działka . gruntuckreślo!le w ust. 21 3
pracownikom gminnej służby toInej, Jeżeli nie '
są właścicielami lub użytkownikami gQSpodarstw rolnyc:.h położonych na terenie danej gmi'ny .
§ 12. l. _ Przepisy rozporządzenia z wyj'l.tkiem §§ lO i 11
mają odpowiednie zastosowanie do pracowników służby roI;,
nej zatrudnionych przez organy do spraw rolnych ', prezydiów miejskich i dzielnicowych rad narodowych w ' celu
wykonywania na terenie miast zadań określonych dla gminnej sl'użby rolnej. ,
'
przysługują

2. Na te'renie miast, w których są miejskie śrooki lokomocji,pracownicy określeni w ust. I mogą otrzymać~ez
płatnie ąilet miesięczny. W uzasadnionych wypad~achna
' pokrycie , kosztów przejazdu może być przyznany ryczałt w
wysokości 200 zł miesięcznie.
'
§ 13. Traci moc uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia
3 września 1971 r. w sprawie organi'zacji, zasad wynagradzania i preniiowaniagromadzkiej słuzby rOlńej :
,' -,
§, 14. W sprawach uregulowanych niniejszym rozporzą, dzeniem nie mają zastosowania przepisy ucl1wały Rady, Mi- _
nlstrów i Centralnej Rady , Związków Zawodowych ,z dnia
_ 30 grudnia 1970' ,r.
sprawie podwyżki najniższych płac,
wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłkÓw rodzinnych oraz niektórychemerytur i rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352).
§ 15. Rozporządzenie ' wchodzi vi życie z dniem l stycznia 1973 r.
Prezes Rady MiIJ.istrów: P. JaroszewicI

,w

Ekwiwaląnt 'ten

nie przysługuje w razie rezygnacji ~ przydzielonego lokalu mieszkalpego i pomieszczeń, wymienionych w ust. 1. '
3., Pracownicy gminnej ' służby rolner- fuogą bezpłatnie
korzystać z działki gruntu o powierzchni do 0,5 ha, wydzi~lanej ż gruntów Pa?ństwowego Funduszu Ziemi.

,
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dnia -30 listopada 1972 r •
.

w spra'wle zasad i trybu' wyboru, zakresu

działania

Na podstawie art. 103 , ust. ' 1 pkt 5 ustawy z dni,a
25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z i972 'r.
Nr 49,poz. 314) zarządza się, co następuje:

oraz

i

obowiązków

l

praw"'Sołtysa

I

podsołtysa.

nie wiejskie, które dokona wyboru s.ołtysa ! pods:ołtysa
względu _na ilość uczestniczących w nim osób.

be~

2. Sołtysa I podsoltysa wybiera się spośród mieszkaliców sołectwa. którym pr.zysługuje prawowy,boru do gminnej
(
'
I
rady narodowef Nie ' może być , sołtysem , Jub podsołtysem
§ t. t. Wybory sołtysów I podsołtysów przeprowadza ' osoba skazana za przestępstwo popełnione z .chęci zysku lub
S'ię w okresie 3 miesięcy od daty wyborów do gminnych rad
innych niskich pobudek.
narod<:wych.
'
3. Prawo zgłaszania kandydatów na sołt'ysa J podsołtysa
2. Sołtys poprzedniej kadencji pełni swe ~bowiązki , do
przysługuje wiejskiemu komitetowi Prontu JednośOi Na'r odu
czasu , przejęci!! Ich przez nowo wybranego sołtysa. , Przeka- ,oraz mieszkańcom , sołectwa (ust. 1). Zgłoszenie kandydata,
zanie obOWiązków sołtysa następuje w obecnoścL-'naczelnika może na~tąpić na piŚmie lub ustnie do protokołu.
'gmin/ylub osoby przez niego wyznaczonej.
§ 4. 1. Wybór sołtysa , a następnie pbdsoitysa następuje ,
J 2. 1. Wybór sołtysa I podsołtysa zarządza naczelnik w glosowaniu
jawnym, chyba 'że zebranie postanowi przepr-ogminy. , określając miejsce. dzień I gOdzinę zebrania wiejskie'wadzenie wyborów wg losowaniu tajnym. Za wybrlmego na
go oraz im i ę I n!lzwislto osoby, która otwier!! zebranie i za- sołtys~lub podsołtysa uznaje się kandydata, który u:zyskał
rządza wy bór przewodniczącego spośród uczestników zebranajwi ększą liczbę głosów.
'
nia .,
2. Zarządzenie 6 wyb'}rze sołtysa I po.dsołtysa naczelnik
2: Dla przeprowadzenia głosowania powołuje s·iękomlgminy podaje do, wiadomośC'l publicznej w sposób przyjęty sję w składzie: przewodniczący zebI:ani,a I dwóch ' członków
' vii ,danej miejscowości co najmniej na '7 dni przed datą wywybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestników zeboru.
'
brania nie kandydujących na sołtysa lub podsołtysa.

Zasady I tryb wyboru sołtysa.

§ 3. t. Wyborcze ~ebranie wiejskie ' jest ważne, jeżeli
3. ' Wyniki wyborów komisja ogłasza bezpośrednio po
jest na nim obecna przynajmniej '/a mieszkańców sol~ctwa,
wyborze.
którym przysługuje prawo wyboru do gminnej rady narodo§ 5. 1. Wybór sołtysa I podsołtysaspośród osób nie
wej. W razie br!l,ku wymaganej frekwencji naczelnik gminy będących radnymi wymaga zatwierdzenia przez preżyd,i,um
~ub osoba przez niego wyznaczona zwołuje ponownieiebra- _, gminnej rady narodowej na wniosek naczelnika gnuny.
'

2. W ra,zie odmowy zaŁwierdźenia wybqru sołtysa lub
. podsoUysa zarzą~za się n~we wybory. Na pon,owoie zwoła
nym. z.ebraniunie mozebyć zgłoszona kandydatura na soł
tysa lub podsoitysa osoby, I której wybór dokonany na. po~
przednim :zebra,rilu nie zoslał zatwierdzony przez prezydium
gminnej rady narodowej.
3. Sołtys będący . nidnym obejmuje swoje obowiązki
z. dniem wyboru, a nie będący radnym -:- z dniem zatwierdzenią·

§ 6. ProtokÓł wyborczego :zebrania wiejskiego powinien
zawierać ': imię i nazwisko przewodniczącego zebrania, lic.zbę
osób uczestTlliczących w zebraniu, imiona d nazwiska "lgłosro
nychka.ndYdatów na sołtysa i podsoltyśa, -wybr'anych . c"lłon
ków komisji (i 4 usL 2) or.az wyniki głosow.ania. Pr·otokół
podpisują przewodniczący zebrania i członkowie komisji.

§7. IW razie odwolania sołtysa przed upływem kaden-

c}i, zawielszeni.a go "f czynnościach bądź w razIe niemożności
pełnienia przez sołtysa obowiązków z powodu choroby, nieooocności, lub innych pT"lyczyn,stćłnowiących . przeszkodęw
wykonywaniu obowiązków s,o ltysa, naczelnik gminy powierżape~niJn,ie funkcji s.ołtysa podsołtysowi.
Zakres dzliHa,ni.. or..~

obowiązki j

sołtysa

prawa

.podsołtysa.

l

§ 8. Sołtys organizuje współdziałanie . miesikańc6w sołedwa, . zmier:bając w szczegóh:iości do zapewnienia:

lr wykonania

na ' terenie . solectwa

społeczno-gospodarczego

z pla,nli

2) wykonywania pnez

zadań ~ynikających
rozwoju gminy,

mieszkańców sołectwa

obowiązków

wobec Pańs~wa wynikaJących z przepisów prawa, uchwał
gminnej f'a dy narooowej oi rad narodowych wyższego
- stopnia,
3) harmonijnego ·~współżyc.ia mieszkańców, utrzymania spokojt1 i ponądku na terenie sołectwa, Wzmacniania społecmej

4) zagospodarowania , gruntów,

prac

polowych oraz
'lwiększeniu produkcji

prawidłowego

stosowania środków
roślinnej i zwierzęcej,

przebiegu
służących

6) zaopatrzenia mieszkańców w wodę do .picia i do celów
miarę

potrzeby organipowania jej do-

'w ozu,
7)

bezpieczeństwa

przeciwpożarowego ,

i przedwpowod.t io-

wego,
w zakresie obronnośc.i na terenie sostosownie do zleceń naczelnika gminy.

8) realizowania
łectwa,

zadań

10) utrzymywania pon:ądku, czystości i estetyki w osi,edla.ch,
użyteczności

publicz.nej oraz na
.

fI) .podejmowauja czynów społecznych, zwłaszcza

w

zakresie budO'Wy i konserwacji dróg, obiektów socjalno-kulturalnych, urządzeń .do zaopatrzenia wsI w wodę, zalesień
l. ' zadrzewień oraz Innych przedsięwzięć istotnych dla
póprawy warunków' życia i pracy na wsi.

§ 9. 1. przy wykonywaniu swokh

.

. zadań sołtys

trwale

współdziała z przedstawicielami wiejskiego komitetu Frontu
Jedności Narodu oraz innych miejscowychorgdili"lacji społe{:zoych

i organizacji gospodarczych oraz , współprasuje:

'.1) .z k.omisjami gminnej rady narodowej w przeprowadzaniu kóntroli społecznej na terenie sołectwa,
.

I

I

mieszkańców,

3) z gminną:Służbą rolną przy organizowaniu szkolenia r<l)- '
ni~tegą

i wdrażaniu
nhl produkcji,

przeds.ięwzięćsłużącychzwiększe

służbą leśną przy organ.iwwaniu szkolen.ia w zakresie gospodarki leśnej i Zadrzęwieniowej,

4) ze

5) z zarządem kółka

rolniczego w zakresie świadczenia
przy pomocy sprzętu zmechanizowanego oraz zaopatrienJ~ indywidualnych gospodarstw w nawozy mi_neralne i środki ochrony roślin,
'
usług

6) z . organami powołanymi do ochrony
spokoju i. porządku publicznego,

bezpieC"leństwa,

7} oz przedstawicielami Państwowego Zakładu Ubezpieczeń
w sprawach ubezpieczeit majątkowych i o~bowych,
8)

terenowym opi.ekunemspolecznym w sprawach u:dz:ielania potrzebującym pomocy ze środków pomoty społecznej lub w innej formie, .
-.

'l

9) z radnymi zamieszkałymi na terenie sołectwa,

2. Realiiując swoje,. zadania sołtys wykonuje uchwały
zebrania wiejskiego oraz polecenia naczelnika gminy.
§ 10.

1. Do zadań sołtysa należy również:

1) udział w oprlN:owywaniu programów rozwoju rolnictwa,
2) ud-nielanie pomocy jednoslkomskupującym i kontraktującym produkty rolne przy wykonywaniu ich zadań na
terenie sołectwa stosownie do ustalonych planów oraz
przy organizowaniu skupu i odbioru produktów rolnych,

3) zgłaszanie lUIczel.nikowi gminy uwag dotyczących driałaln<lśoi placówek handlowych i zakładów us .ługowych,
sprawności obsługi 'ludności i poziomu wspokajania jej
4) c"luwanie nad wypełnianiem obowiązku szkolnego, a w

razie zorganizowania dowożenia ·dzieci do
znaCzanie osób do tego zobowiązanych,

szkół

-

wy-

.

tym

klęską żywiołową,

6) wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

2. W zakresie ustalonym . odrębnymI przepisami sołtys:
1) dokonuje potwierdzenia ' okoliczności wymaganych przy
załatwi'a,niu

spraw przez

mieszkańców sołectwa,

2) prowadzi sprawy meldunkowe,

3) inkasuje podatki i inne należności finansowe od miesz-

9), podnoszenia stanu sanitarnego,

wgrodach i ' budynkach
' drogl;ich,
.
.

z instytucjami wykonującymi na terenie sołectwa zadania, związane z jego rozwojem i zaspOkajaniem potrzeb

5) organizowanie pierwszej pomoCy mieszkańcom dotkIliię- .

5) zmniejs;z enia szkód w uprawach i plonach,

a w'

2)

potne b,

mieszkańców,

dyscypliny

użytkowych,
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kańców sołectwa.

3. Sołtys opin.iuje podania w sprawach ulg i umorzeń
należności finansowych mieszkańców sołectwa i ' może odro~
czyć te,r min płatności na okres jednego miesiąca w razie
choroby podatnika, śmierci w jego rodrinie, pożatu, pomoru
inwenta.rza, p<lwod:Li,gradobicia lub innych wypadków losowych.
4. Sołtys powinien . być informowany ' przez prowadzące
go egwkuc}ę administracyjną ' ,o wykonywaniu w sołectwie
czynności egzekucyjnych polegających ria zajęciu lub odebraniu ruchomości, odebraniu nieruchómości,opr6żnieniu lokalu łub innych pomieszczeń. O okolicznóściach mogących
spowodować wstrzymanie tych czynności SQłtys zawiadamia
naczelnika gminy, informując ' o tym pracownika dokonujące.go egzekucji.
.
~-

.....-

' "
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5. Minister Fii'lansów -Qkr~śli tryb działania sołtysów w
sprawach, o ' których iIJowa ·. ~ . ust. 2 pkt 3,. ora-z unormuje
sprawowanie nadzoru /nad poo'Orem i odprowadzaniem kwot
pieniężnych Pl"lez spłtysów. .'
6. Obowiązld sołtysa w zakresie zarządu mieniem gmin, nym określają odrębn-e przepisy.

§ 14. Za swoje

l) wynagrodzenie z

tytułu __ prowadzeuia inkasa podatków '
'i i'nnych n~l~żąoŚCi finansowych od mjeszka4c~w · wsi ~ .
według zasad ustalonych przez Prezesa~Rady Ministrów,
2)50°/0 opłat za wy{iane świadectwa miejSCa pochodzenia
-zwierząt, .
3) 90% opłat za formularze zgłoszeń wydane .osobom do-

§ 11. Sołtys wykonuje również zadania określone przez
gminną radę narodową; a w.ynikające · ze szczególnego cha-

rakteru danego

sołe,ctwa.

§ 12. 1. So-Itys nJe- l;>ędący radnym gminnej rady naro-

doweJ uczestniczy w sesjach gminnej rady narodowej ~ głosem doradczym.
"
"
.
.
2. S .,łtys bierze ' udział w okresowych naradach organ:izowanych przeż naczelnika g~iny:
3. Sołtys co najmnie} raz w roku składa sprawozdanie
. na zebraniu wiejskim ze swej dżi.ałalności.
4. Przy wykonywaniu obowiązków służbowych sołtys '
korzysta z ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariu~ '
szom . publicznym.
5. W razie wykonywan.ia czynności lIłużbowych poza
obszarem • sołec~twa sołtysowi przysługuje zwrot kosztów
przejazdu na zasadach określonycl}- dla pracowników ' biura
urzędu gminy.

pelruającym obowiązku mełdunko_wego.

§ 15. 1. Sołtys i -pozostający na jego wyłącznYm ' utrzymanh.l członkowie jego rodziny otrzymują ' pomoc . · leczniczą
w :zakresie przewidzianym dla pracowników państwowych
i członkQw ich rodzin.
-.

2. Wypadek przy wykonywaniu

czynności sołtysa l,lwa- .
za zrównany z wypadkiem w · zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o powszechnym zaopatrzeniu ' emerytalnym
pracowników i ich 'rodzin.
-

ża się

§ 16. W okresach -";?astępowania sołtysa (§ 7) podsołtys
wykonuje zadania sołtysa i mają do niego odpowiednie zastos ówa ~ieprzepisy §' 8-J 5.

Przepisy

wywieszani~ ogł.oszeń.

4. Sołtys używa pieczątki podłużnej z napisem: u
"Sołectwo ••• " w śr.odku dużymi literami "SOŁTYS"i

góry
u do-

końcowe.

§ 17.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa: .
o gminnej. rad?ie narodowej -:- należy przez torOIlumieć
również radę narodową roi·asta i gminy. "
2) o naczelniku gminy - oale'ży przez to rO'Zumieć ró)V'weż
naczelnika mi~si.a i gminy. '
"
.

1)

§ 13. 1. Sołtys w czas,jepełnieniabbowiązkówsłużbo
wych nosi odznakę_ służbową.

2. Odznakasłuż~owa ~ sołtysa J,estmetalowa, okrągła, - o
$rednicy 40 :-- mm; z , wizerunkiem' ' orła pośrpdku i napisem
tł, dołu: · SOŁTYS . Odznak,ę nosi sołtys na prawej_ stronie
piersL 3. : Przed domem, w .-)tórym m.iesua ' ·. sołtys,powinn,a
znajdoWać się tablica z. napisem "Soltys" oraz . tablica ~o

pobiera:

czynności sołtys

- § 18. Traci moc rozporządzenie Rady Minis-lrów z dnia 25 .marca 1958 r. w spraWie zasad i trybuwyho.rów; zakresu·działania . oraz praw i obowiązków &ołtysa , (Dz. U. z ' 1958 -t .:.Nr 15, po.z. 67 i Nr 48, poz. 237, z 1960 r~ Nr 32, ' poZ'. . rl8,
z 1962r. Nr 42, poz. 200 -i z 1966 r. Nr 49., poz. ·2~).
nioą

'lu "gmina ••• " • .

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie 'z druem ' ls,tycz~
1973 r;
.
Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz
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T.

w sprawie : wynagrodzenia stale urzędujących członków . prezydiów miejskich rad narodowych miast nie
. . powlatówóraz dzielnicowych ' rad narodowych w miastach ' stanowiących powiaty.
Na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o ' radach narodowych .(Dz. tj. · z 1972 T. Nr 49,
poz', 314) zatządz_a - się. co następuje:
§t. StaJe · urzędujący członkowie prezyd.iów miejskich
rad narodowych miast nie .stanowiących powiatów otrzymują 'wynagrodzenie niiesięcżne o~eśłone w załączniku do rO.zporządzenia. Wynagrodzenie ora.z dodatek, o lttórym mowa
w § 3. są wolne od podatku od Wynagrodzeń i potrąceń na
składkę emerytalną.
.
.

§2. Zaszeregowania stale urzędujących członków: -prezydiów miejskich · rad ua.r odowych miast hie stanowiących
powia tów w granicach . ustalonych stawek wynagrodzenia -dcikonują . przewodniczący prezydiów powiatowych rad narodowych.

stanowiących

§: 3, . Stale urzędujący członkowie prezydIów miejskich
rad ' narodowych miast ni·e stanowiących powiatów, któr.zy
mają wykształcenie wyżsźe, otrzymują z tego tytułu . dorla.tek
miesięczny w wysokbści400 zł. .
§ 4. W . sprawa-eh unormowanych niniejszym ~ozpor.ią- '
dzeniem nie stosuje się przepisów rozporządzenia Rady Miilistrów z dnia 30 lipca 196ti r. w sprawie uposażeń stale mżę- .
- dujących członków prezydiów' rad · narodowych (Dl. U. ' Nr 30,
poz. 181). .
.
. ,

_§ 5. PrzepiSy rozporządzenia mają odpowie:d~ie · zastoS'o. wanie ' do staJe ' urzędujących c~łonków ' preżydiów dzielnido- '
wyc,h rad narodowych w miastach stanowiących powiaty. :
' §..6. . Rozporządzenie wchodzi w ,życie z dniem 1 styeińia
1973 -T.
'
.
-'c
-..
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