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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.

UCHWA£A Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie nadania so³ectwom statutu.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74, zm.: z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.
985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) w zwi¹zku z § 15 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy
Miastko  Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala Statutu dla so³ectw (jednostek pomocniczych
gminy): Bia³a, Dolsko, Dretyñ, Dretynek  Trzcinno, Gatka, G³odowo, Kawcze, Okunino, Kamnica, Lubkowo, Mi³ocice, Pasieka, Piaszczyna, Popowice, Przêsin, Role  ¯abno, S³osinko, wieszyno, wierzenko, wierzno, Kwisno
 Szydlice, Turowo, Wa³dowo, Wo³cza Ma³a, Wo³cza Wielka, Wêgorzynko, Chlebowo, Czarnica w brzmieniu jak w
Za³¹cznikach od 1-28 do niniejszej uchwa³y.

STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego 1996
r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 18 z
dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2

§2
Traci moc za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr 27/92 Rady
Miasta i Gminy Miastko z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia so³ectw na terenie gminy Miastko.

³a.

Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa BiaII. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania

§3

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy Miastko.

1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4 lata,
licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy
w Miastku
Z. Batko

§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
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wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,

5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz
akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
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1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybra-
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ny mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
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3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.

§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w
pkt.1-2 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego 1996
r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 18 z
dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Dolsko.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
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§6

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do
1)
2)
3)
4)

kompetencji so³tysa nale¿y:
reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
prowadzi biuro so³ectwa,
przewodniczy radzie so³eckiej,
zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz
akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
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11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.

§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w

 2451 

Poz. 2135

g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
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§ 23

Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.

§ 22

IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.

§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
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powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w
pkt 1-2 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón. zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.

§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Dretyñ.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
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Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz
akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
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V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10

1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
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8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio

odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
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2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w
pkt.1-2 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
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X. Postanowienia koñcowe
§ 29

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Dretynek  Trzcinno.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wybor-
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cze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,

5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz
akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego nie-
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zbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
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§ 17

1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
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VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa

IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.

§ 23

§ 28

Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.

1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w
pkt.1-2 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.

§ 27

X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
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2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego 1996
r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 18 z
dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Gatka.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
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3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do
1)
2)
3)
4)

kompetencji so³tysa nale¿y:
reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
prowadzi biuro so³ectwa,
przewodniczy radzie so³eckiej,
zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz
akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2135

 2460 

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,

3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
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zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
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3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

§ 22

§ 27

1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.

§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25 pkt 3,

§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
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4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w
pkt 1-2 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29

zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.

III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego

§ 30

Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.

Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa G³odowo.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia

§5

§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
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1)
2)
3)
4)

reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
prowadzi biuro so³ectwa,
przewodniczy radzie so³eckiej,
zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz
akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
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§ 11

1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybra-

Dziennik Urzêdowy
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ny mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19

3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24

1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.

1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.

§ 20

§ 25

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.

1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.

§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.

§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³-
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tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.

IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne

§ 27

§1

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.

§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w
pkt.1-2 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Kawcze.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.

X. Postanowienia koñcowe

§4

§ 29

Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.

III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§6

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do
1)
2)
3)
4)
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kompetencji so³tysa nale¿y:
reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
prowadzi biuro so³ectwa,
przewodniczy radzie so³eckiej,
zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz
akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,

11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
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§ 13

W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
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g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
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§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d

powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w
pkt.1-2 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
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§2

§8

Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Okunino.

Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.

II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.

IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do
1)
2)
3)
4)

kompetencji so³tysa nale¿y:
reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
prowadzi biuro so³ectwa,
przewodniczy radzie so³eckiej,
zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz
akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa
w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
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arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.

1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.

1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.

§ 11

§ 16

1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y

§ 15

VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
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1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.

§ 22

IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.

§ 27

§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w
pkt 1-2 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
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maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.

III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego

§ 30

§5

Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.

Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.

§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 9
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1

§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.

1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.

§2

§8

Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Kamnica.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.

Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
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7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
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zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiê-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2135

 2474 

cy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.

VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
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2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w
pkt 1-2 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Lubkowo.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
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§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,

11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
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§ 13

W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
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g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
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§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d

powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w
pkt 1-2 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 11
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
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§2

§8

Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Mi³ocice.

Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.

II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.

IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do
1)
2)
3)
4)

kompetencji so³tysa nale¿y:
reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
prowadzi biuro so³ectwa,
przewodniczy radzie so³eckiej,
zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz
akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
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V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji

oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
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§ 20

§ 25

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.

1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.

§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa

§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.

§ 22

IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.

§ 27

§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê
o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 12 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
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X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 12
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Pasieka.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu

wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
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6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz
akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa
w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
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2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
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§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.

VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
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2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w
pkt 1-2 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
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Za³¹cznik Nr 13
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Piaszczyna.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2135

 2486 

§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.

11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego

§8

§ 10

Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.

1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.

IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,

§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
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§ 13

W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
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g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
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§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d

powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w
pkt 1-2 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 14
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.

 2489 

Poz. 2135

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§2

§8

Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Popowice.

Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.

II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.

IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa
w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
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arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.

1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.

1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.

§ 11

§ 16

1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y

§ 15

VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
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1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
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1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê
o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 12 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
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maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.

III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego

§ 30

§5

Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.

Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.

§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 15
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne

§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.

1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.

§2

§8

Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Przêsin.

Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.

§1

II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.

IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
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7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
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zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiê-
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cy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.

VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
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2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w
pkt 1-2 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
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Za³¹cznik Nr 16
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Role
 ¯abno.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
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§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.

11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego

§8

§ 10

Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.

1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.

IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,

§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
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W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
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g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
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§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d

powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê
o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 12 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 17
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
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§2

§8

Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa S³osinko.

Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.

II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.

IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
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V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji

oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
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§ 20

§ 25

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.

1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.

§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.

§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê
o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 12 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
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X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 18
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa wieszyno.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu

wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³ad-
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nikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz
akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
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2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
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§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.

VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
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2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w
pkt 1-2 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 19
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa wierzenko.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
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§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.

11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego

§8

§ 10

Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.

1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.

IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,

§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
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§ 13

W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
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g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
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§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d

powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê
o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 12 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 20
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
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§2

§8

Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa
wierzno.

Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.

II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.

IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do
1)
2)
3)
4)

kompetencji so³tysa nale¿y:
reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
prowadzi biuro so³ectwa,
przewodniczy radzie so³eckiej,
zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz
akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa
w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
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pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.

2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
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1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
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1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.

§ 22

IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.

§ 27

§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê
o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 12 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
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maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.

III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego

§ 30

§5

Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.

Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.

§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 21
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne

§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.

1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.

§2

§8

Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Kwisno  Szydlice.

Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.

§1

II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.

IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
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7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa
w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
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3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
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stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19

Poz. 2135

com so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24

1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.

1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.

§ 20

§ 25

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.

1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.

§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañ-

§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
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na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê
o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 12 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 22
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
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2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Turowo.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy,
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5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa
w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac

mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
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5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandyda-
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tów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
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5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,

2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê o
wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 1-2 i
wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 23
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Wa³dowo.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
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§4

Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
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4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa
w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
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1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne

prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
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so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
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ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê
o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 12 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
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Za³¹cznik Nr 24
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.

STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Wo³cza Ma³a.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.

§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz
akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
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12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa
w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady

Dziennik Urzêdowy
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Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
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2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.

1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.

§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.

1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.

§ 20

§ 25

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.

1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.

§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa

§ 24

§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

§ 22

§ 27

1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.

§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:

§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gmi-
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nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê
o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 12 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 25
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Wo³cza Wielka.

Dziennik Urzêdowy
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II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3

1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
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1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego
realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa
w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
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§ 15

1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
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2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.

§ 19

§ 24

1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.

1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.

§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,

§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
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2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê
o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 12 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.

§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 26
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Wêgorzynko.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
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III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5

Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
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7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa
w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
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3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,

stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañ-
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com so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
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na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê
o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 12 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 27
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
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2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z
pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹
Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego 1996 r.,
Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 18 z dnia
24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Chlebowo.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,

6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo
niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz
akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa
w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
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5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
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7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiêcy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
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§ 20

§ 25

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.

1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.

§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.

§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 28
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 
powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê
o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 12 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
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X. Postanowienia koñcowe
§ 29

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.
§ 30
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
Za³¹cznik Nr 28
do uchwa³y Nr 31/III/2001
Rady Miasta i Gminy
z dnia 30 marca 2001 r.
STATUT SO£ECTWA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miasta i Gminy w Miastku w drodze uchwa³y na
zasadach okrelonych w Statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z
pón. zm.),
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z pón.zm.),
3) statutu Miasta i Gminy Miastko uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 lutego
1996 r., Nr 23/XXII/96 (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr
18 z dnia 24.05.1996 r. z pón. zm.),
4) niniejszego statutu.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest obszar so³ectwa Czarnica.
II. Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys  jako organ wykonawczy,
3) rada so³ecka  jako organ wspomagaj¹cy so³tysa
2. Kadencja organów wykonawczych i nadzoru trwa 4
lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêci statutu okrelenia zebranie wiejskie nale¿y rozumieæ zebranie mieszkañców so³ectwa.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okrela siê
wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin. W zebraniu
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wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu inne
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ na terenie so³ectwa.
III. Zadania so³ectwa
i kompetencje zebrania wiejskiego
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoci:
1) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa,
2) dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku
publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców,
3) troska o zieleñ i rodowisko naturalne,
4) wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
1. Zebranie wiejskie z zastrze¿eniem obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
1) w³asnoci, u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych
i maj¹tkowych zwanych mieniem komunalnym,
2) wyboru so³tysa i rady so³eckiej,
3) prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazanym so³ectwu na podstawie § 13 statutu miasta i gminy,
4) przedk³adania do 15 wrzenia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do bud¿etu Miasta i Gminy
5) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych,
7) podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Zarz¹du Miasta i Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa,
8) uchwalania programów dzia³ania,
9) realizacji zadañ okrelonych w § 5 niniejszego statutu.
§8
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
2) planu zagospodarowania wsi,
3) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa,
4) przepisów prawa miejscowego.
IV. Kompetencje so³tysa i rady so³eckiej
§9
1. Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
2) prowadzi biuro so³ectwa,
3) przewodniczy radzie so³eckiej,
4) zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom,
5) realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i rady so³eckiej w odniesieniu do so³ectwa,
6) prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które
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gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane,
7) opiniuje wnioski mieszkañców o przyznanie pomocy oraz wnioski o ulgi lub umorzenia podatkowe,
po uzgodnieniu z rad¹ so³eck¹,
8) potwierdza okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa oraz wystêpuje z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
9) uczestniczy w sesjach Rady Miasta i Gminy, a tak¿e
w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
11) sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci na zebraniu wiejskim,
12) wykonuje inne zadania nale¿¹ce do so³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informuje Burmistrza Miasta i Gminy o klêskach ¿ywio³owych.
2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pomoc so³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoci:
1) inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa
w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
4) inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ma³ymi nak³adami finansowymi i przy wspó³udziale mieszkañców,
5) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
V. Zasady zwo³ywania
i przebiegu zebrania wiejskiego
§ 10
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa lub na
pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu, lub:
2) Zarz¹du Miasta i Gminy.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na pó³ roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1, pkt. 1-2, powinno byæ zwo³ane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 11
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
1) dla prawomocnoci uchwa³ zebrania wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców so³ectwa,
2) uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
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zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 10, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹
podejmowane w g³osowaniu tajnym
§ 12
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 18, prowadzi so³tys lub na jego wniosek cz³onek rady so³eckiej.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i
opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada so³tys lub
cz³onek rady so³eckiej.
§ 13
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miasta i Gminy oraz Zarz¹du Miasta i Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w zebraniu
mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów,
których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 15
1. Protokó³ powinien byæ w terminie 7 dni po odbyciu
zebrania przekazany do Zarz¹du Miasta i Gminy
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego uchwa³y
Zarz¹d Miasta i Gminy przekazuje zainteresowanym
jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo do wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
VI. Wybór i odwo³anie so³tysa,
cz³onków rady so³eckiej
§ 16
1. So³tysem i cz³onkiem rady so³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do rady miasta i gminy.
2. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób.
§ 17
1. Zebranie wiejskie dla wyborów so³tysa i rady so³eckiej
zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 3 miesiê-
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cy po up³ywie ich kadencji. Upowa¿niony cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 10 pkt 1 i § 11 stosuje siê odpowiednio.
3. Cz³onek Zarz¹du Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 18
1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatów do rady so³eckiej zg³asza so³tys i zebranie wiejskie sporód mieszkañców so³ectwa obecnych
na zebraniu.
4. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów.
§ 19
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 20
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Zarz¹du Miasta i Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i
uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 21
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa lub
wszystkich cz³onków rady so³eckiej z pe³nionych funkcji  Zarz¹d Miasta i Gminy w terminie do 1 miesi¹ca
zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w §§ 19 i 20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków rady
so³eckiej przeprowadza so³tys informuj¹c o tym Zarz¹d
Miasta i Gminy.
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VII. Postanowienia dotycz¹ce mienia
komunalnego i gospodarki finansowej so³ectwa
§ 22
1. Wszystkie przys³uguj¹ce do 27 maja 1990 r. mieszkañcom so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe, maj¹tkowe, zwane mieniem komunalnym, pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Miasta i Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne
w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa.
3. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem
korzystanie z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Miasta i Gminy w drodze uchwa³y.
§ 23
Rada Miasta i Gminy upowa¿nia organy so³ectwa wed³ug ich kompetencji do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali i nieruchomoci bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa,
2) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt 1-2.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 25, pkt 3
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
5) saldo rodków z roku ubieg³ego.
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym, którym dysponuje so³tys i jeden cz³onek rady
so³eckiej.
§ 25
1. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
1) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
2) wyposa¿enie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa,
4) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹ oraz finansow¹.
3. Plan finansowo  rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez
zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po
zatwierdzeniu bud¿etu Miasta i Gminy.
4. Zmiany w planie rzeczowo  finansowym mog¹ byæ
dokonywane przez zebranie wiejskie.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada so³tys i rada so³ecka; dzia³alnoæ w tym zakresie podlega
ocenie zebrania wiejskiego, po zaopiniowaniu przez
Skarbnika Miasta i Gminy.
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2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwo³aniem tych organów.
IX. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada Miasta i Gminy oraz Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi i
kontroli Zarz¹du Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta
i Gminy.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy dokonuje kontroli zgodnoci
korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d
powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.

powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Zarz¹d Miasta i Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Zarz¹du
Miasta i Gminy na postêpowanie okrelone w pkt 1-2,
gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
4. Zarz¹d Miasta i Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
1) uznaæ jego zasadnoæ,
2) w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ uchwa³ê
o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okrelonego w pkt 12 i wnieæ sprawê pod obrady Rady Miasta i Gminy,
której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
X. Postanowienia koñcowe
§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu Miasta i Gminy oraz
ustaw.

§ 28

§ 30

1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania
administracyjnego.
2. Burmistrz Miasta i Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem 

Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Miasta i Gminy.
§ 31
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy.
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