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1317
UCHWA£A Nr LI/1516/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz  Strzy¿a I w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz.139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804),
art.18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz  Strzy¿a I w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar o powierzchni ok. 50,0 ha, ograniczony:

1) od pó³nocy  projektowan¹ ulic¹ tzw. Now¹ Kociuszki,
2) od wschodu  ulic¹ Kiliñskiego,
3) od po³udnia  tras¹ SKM i dalej ulicami  Grunwaldzk¹
 S³owackiego do ulicy Obywatelskiej,
4) od zachodu i pó³nocnego zachodu  ulic¹ S³owackiego, przez tereny wojskowe do ulicy Szymanowskiego,
dalej ulic¹ Kar³owicza do Al. Wojska Polskiego, Grunwaldzk¹ i Braci Lewoniewskich.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 39 terenów (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001
do 039) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod
pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
22  domy jednorodzinne wolnostoj¹ce, bliniaki, domy
dwurodzinne w uk³adzie poziomym i pionowym,
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego,
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24  zabudowa wielorodzinna,
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach w ustalonych planem proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹,
32  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 24 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach w ustalonych planem proporcjach pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹,
33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi
owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki,
mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci,
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble, itp.
41  strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
Jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem, ¿e dana produkcja i zastosowane
technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla rodowiska i ¿ycia ludnoci, nawet w przypadku awarii, poza:
przemys³em chemicznym, metalurgicznym, wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych
iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem,
produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady
(poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów sypkich),
hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobn¹ wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹ rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcjê
nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹ (poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem ryb), azyle dla zwierz¹t,
hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów osobowych i samochodów ciê¿arowych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹
52  funkcje wydzielone niechronione
wyszczególnione z nazwy obiekty u¿ytecznoci publicznej nie wymagaj¹ce specjalnej ochrony, administracja
pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura techniczna strefowa oraz liniowa, wymagaj¹ca rezerwacji terenu z wy³¹-

czeniem dróg i kolei plus dominanty funkcyjne z zakresu
strefy 33,
62  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a
architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z
obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia na budowê, jak
np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych
straganów rozstawionych tylko na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela lub w³adaj¹cego terenem)
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne ci¹gi
pieszo  jezdne
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH
82  drogi i ulice zbiorcze
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH
83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o ruchu przyspieszonym
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH
85  tereny obs³ugi komunikacji parkingi, stacje paliw,
przystanki, wêz³y integracyjne itd. Dla wêz³ów integracyjnych dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakresu strefy 33
91  torowiska
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach,
3) dominanta kompozycyjna  budynek lub jego fragment ukszta³towany w sposób odmienny ni¿ pozosta³a jego czêæ, wyró¿niaj¹cy siê z t³a w celu identyfikacji wa¿nego miejsca w przestrzeni i podkrelenia kompozycji urbanistycznej poprzez odmienn¹
wysokoæ, strukturê architektoniczn¹, konstrukcyjn¹ i materia³ow¹,
4) powierzchnia biologicznie czynna  niezabudowana
i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki), pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹). Do powierzchni tej zalicza siê powierzchnie cieków wodnych naturalnych i sztucznych oraz u¿ytkowanych
nieregularnie parkingów o nawierzchni pokrytej rolinnoci¹,
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej,
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
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§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
Wskaniki miejsc postojowych

Lp.

1
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Rodzaj funkcji

2
Budynki
mieszkalne
jednorodzinne
Budynki
mieszkalne
wielorodzinne
Domy studenckie,
hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Domy dziennego i
sta³ego pobytu dla
osób starszych
Sklepy o
powierzchni
sprzeda¿owej do
2
2000 m , domy
towarowe wielokondygnacyjne
Targowiska, hale
targowe
Restauracje,
kawiarnie, bary
Biura, urzêdy,
poczty, banki
Przychodnie,
gabinety lekarskie,
kancelarie
adwokackie

Podstawa
odniesienia

Strefa B
Obszar
intensywnej
zabudowy
ródmiejskiej
Strefa
ograniczonego
parkowania

Strefa C
Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej

uwagi

Strefa nieograniczonego
parkowania

3

5

6

1 mieszkanie

1 ± 10%

MIN 2

1 mieszkanie

MIN 1

MIN 1,2

10 ³ó¿ek

1,2 ± 10%

-

10 ³ó¿ek

MAX 6

-

15 ³ó¿ek

MAX 1,3

-

MAX 25

MIN 25

MAX 25

MIN 25

MAX 24

MIN 24

MAX 30

MIN 30

MAX 30

MIN 30

1000 m pow.
u¿ytkowej

MAX 8

MIN 8

7

2

1000 m pow.
sprzeda¿owej

2

1000 m pow.
ca³kowitej
100 miejsc
konsumpc.
2
1000 m pow.
u¿ytkowej
2

1000 m pow.
u¿ytkowej
2

11.

Domy parafialne,
domy kultury

12.

Kina, teatry

100 miejsc
siedz¹cych

MAX 22

MIN 22

13.

Hale widowiskowe
i widowiskowosportowe, stadiony

100 miejsc
siedz¹cych

MAX 16

MIN 16 + 0,3 m. p. dla
autokaru

14.

Obiekty muzealne
i wystawowe

1000 m pow.
u¿ytkowej

MAX 20

Min 16 + 0,3 m. p. dla
autokaru

15.

Szko³y
podstawowe,
gimnazja i rednie

1 pomieszczenie
do nauczania

MAX 1,5

MIN 1,5

16.

Szko³y wy¿sze,
obiekty
dydaktyczne

MAX 1,5

MIN 1,5

17.

Przedszkola,
wietlice

1 oddzia³

MAX 3

18.

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MAX 6

MIN 6

19.

Place sk³adowe,
hurtownie,
magazyny

1000 m
pow. sk³adowej

MAX 2

MIN 4,5

2

10 studentów

MIN 3

2

Nie prowadz¹ce
handlu detalicznego
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20.

Zak³ady
przemys³owe,
rzemios³o

21.

Rzemios³o
us³ugowe

22.

Warsztaty
pojazdów
mechanicznych

1 stan. naprawcze

Stacje paliw

1 dystrybutor
1 stan.
obs³ugowonaprawcze
1 obiekt handlowy

23.

24.

25.

Myjnia
samochodowa
Baseny p³ywackie,
si³ownia
Inne ma³e obiekty
sportu i rekreacji
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100 zatrudnionych

MAX 20

MIN 20

2

MAX 2

MIN 3

MAX 4

MIN 4

100 m pow.
u¿ytkowej

1 stan. do mycia

MAX 2

*

MIN 2 *

MAX 2

*

MIN 2*

MAX 8

MIN 2*

*

MIN 2*

MAX 2

2

100 m pow.
u¿ytkowej

MAX 10

* stanowiska
dla oczekuj¹cych

* jw.

MIN 10

2

26.

Dworce
autobusowe

1000 m pow.
u¿ytkowej

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio
§5

MAX 20

9.

Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,81 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 32
Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa, zawieraj¹ca strefy 24 i 33, bez ustalenia proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
Funkcje preferowane: us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Ma³e hurtownie, obiekty handlowe o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  dopuszcza siê
zwiêkszenie istniej¹cego procentu pokrycia zabudow¹ maksymalnie o 10%,
5) linie zabudowy  w linii istniej¹cej zabudowy.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic stre-

10.

11.

12.

13.
14.

MIN 20

fy dla nowych inwestycji, zgodnie z § 4 Uchwa³y, jak
dla strefy parkingowej B
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od Alei Grunwaldzkiej
032-83, docelowo od ulicy J. S³owackiego 033-83,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na miejskie wysypisko,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Do zachowania gabaryty, linia zabudowy, kompozycja i wystrój architektoniczny elewacji od strony Alei
Grunwaldzkiej istniej¹cych budynków oznaczonych na
rysunku planu jako obiekty o wartociach kulturowych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) na zapleczu zabudowy urz¹dziæ teren rekreacji ze
znacznym udzia³em zieleni wysokiej,
2) powierzchnia biologicznie czynna  minimum 30%
powierzchni dzia³ki.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia powietrza) od Alei Grunwaldzkiej 032-83 oraz ulicy J. S³owackiego 033-83.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zastosowaæ przegrody obni¿aj¹ce poziom dwiêku do dopuszczalnego wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zmianê funkcji mieszkaniowej na us³ugow¹,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,65 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Funkcja specjalna  Jednostka Wojskowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 40%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic strefy, zgodnie z § 4 Uchwa³y, jak dla strefy parkingowej B
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od ulicy J. S³owackiego 033-83, K. Szymanowskiego 034-81 lub ulicy B.
Chrzanowskiego,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Do zachowania kompozycja, detal architektoniczny i
materia³ elewacyjny (ceg³a ceramiczna) istniej¹cych
budynków oznaczonych na rysunku planu jako obiekty
o wartociach kulturowych.
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11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia powietrza) od Alei Grunwaldzkiej 032-83
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zastosowaæ przegrody obni¿aj¹ce poziom dwiêku do dopuszczalnego wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zaleca siê objêcie terenu zorganizowan¹ dzia³alnoci¹ inwestycyjn¹,
c) zaleca siê utrzymanie historycznego uk³adu urbanistycznego zespo³u koszarowego.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 1,26 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Ma³e hurtownie, obiekty handlowe o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ca funkcja mieszkaniowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 1,4,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 30% w przypadku zachowania funkcji mieszkaniowej, do 50%
dla funkcji us³ugowej,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic stre-
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fy, zgodnie z § 4 Uchwa³y, jak dla strefy parkingowej B.
Dostêpnoæ ko³owa miejsc parkingowych z uk³adu
dojazdów wewnêtrznych.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  z Alei Grunwaldzkiej 032-83, jak w stanie
istniej¹cym z zastrze¿eniem ust. 17.1b),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na miejskie wysypisko.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Powierzchnia biologicznie czynna  minimum 30% powierzchni dzia³ki
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia powietrza) od Alei Grunwaldzkiej 032-83
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi zastosowaæ przegrody obni¿aj¹ce
poziom dwiêku do dopuszczalnego wed³ug
obowi¹zuj¹cych przepisów,
b) w przypadku likwidacji funkcji mieszkaniowej dopuszcza siê przekszta³cenie obecnego wjazdu na
zaplecze jako wjazd na prawe skrêty z pasem
wy³¹czenia.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zaleca siê rezygnacjê z obs³ugi komunikacyjnej
od Alei Grunwaldzkiej 032-83.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805

1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 1,33 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
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Nr strefy 33
Us³ugi
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Ma³e hurtownie, obiekty handlowe o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Funkcja specjalna  Jednostka Wojskowa
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  dla dzia³ki nr 817/5
 nie ustala siê, dla pozosta³ych dzia³ek do 40%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê,
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników na terenie dzia³ki,
zgodnie z § 4 Uchwa³y, jak dla strefy parkingowej B.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od Alei Grunwaldzkiej
032-83 istniej¹cym wjazdem do czasu realizacji docelowego zagospodarowania lub ulicy K. Szymanowskiego 034-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na miejskie wysypisko.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) do zachowania gabaryty, kompozycja, detal architektoniczny i materia³ elewacyjny (ceg³a ceramiczna) istniej¹cych budynków oznaczonych na rysunku planu jako obiekty o wartociach kulturowych,
2) zachowaæ istniej¹ce ogrodzenie Jednostki Wojskowej od strony Alei Grunwaldzkiej 032-83.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Czêæ terenu znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia powietrza) od Alei
Grunwaldzkiej 032-83
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
1) 30% dla dzia³ek nr 815/3; 815/2; 820/9
2) 0% dla dzia³ki nr 817/5
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: w pomieszczeniach prze-
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znaczonych na sta³y pobyt ludzi zastosowaæ przegrody obni¿aj¹ce poziom dwiêku do dopuszczalnego wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zaleca siê objêcie terenu zorganizowan¹ dzia³alnoci¹ inwestycyjn¹,
c) zaleca siê utrzymanie historycznego uk³adu urbanistycznego zespo³u koszarowego.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,55 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa, zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Zabudowa wielorodzinna, zabudowa szeregowa, gara¿owiska kubaturowe, ma³e hurtownie, us³ugi których
powierzchnia u¿ytkowa przekracza 100 m2 na ka¿dej
wydzielonej dzia³ce.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  szerokoæ dzia³ki od 10,0 m do
33,0 m,
3) wysokoæ zabudowy  do 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 35%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
1) obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³acicieli w obrêbie w³asnej dzia³ki,
2) dla projektowanych us³ug w nowej zabudowie dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych w zatoce
ulicy oznaczonej na rysunku planu nr 035-81, zgodnie z § 4 Uchwa³y, jak dla strefy parkingowej C.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od ulicy K. Szymanowskiego 034-81, J. Kar³owicza 036-81 oraz ulicy dojazdowej oznaczonej numerem 035-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz na
miejskie wysypisko.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Do zachowania gabaryty, linia zabudowy i wystrój architektoniczny elewacji budynku przy ulicy J. Kar³owicza 1 oznaczonego na rysunku planu jako obiekt o
wartociach kulturowych
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Powierzchnia biologicznie czynna  minimum 30% powierzchni dzia³ki
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: dachy co najmniej dwuspadowe, nachylenie 30o-45o
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,39 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 22
Domy jednorodzinne wolnostoj¹ce, bliniaki
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 0,7,
2) zasady podzia³u  minimalna powierzchnia nowowydzielonej dzia³ki 460 m2,
3) wysokoæ zabudowy  do 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 40%,
5) linie zabudowy  w linii istniej¹cej zabudowy.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych w obrêbie w³asnej dzia³ki
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od ulicy J. Kar³owicza
036-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
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3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na miejskie wysypisko.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Do zachowania skala, proporcje zabudowy, kompozycja i wystrój architektoniczny elewacji od strony
ulicy J. Kar³owicza istniej¹cych budynków oznaczonych na rysunku planu jako obiekty o wartociach
kulturowych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Powierzchnia biologicznie czynna  minimum 40% powierzchni dzia³ki
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: dachy dwuspadowe, nachylenie 30o-45o,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805

1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,37 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 32
Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa, zawieraj¹ca strefy 24 i 33, bez ustalenia proporcji miêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Ma³e hurtownie, obiekty handlowe o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 17,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  dopuszcza siê zwiêkszenie istniej¹cego procentu pokrycia zabudow¹ o 10%,
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5) linie zabudowy  w linii istniej¹cej zabudowy.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych w dla
potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic
strefy, zgodnie z § 4 Uchwa³y, jak dla strefy parkingowej C.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od Alei Wojska Polskiego 037-82 oraz od ulicy. J. Kar³owicza 036-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Do zachowania skala, proporcje zabudowy oraz kompozycja i wystrój architektoniczny elewacji istniej¹cych budynków oznaczonych na rysunku planu jako
obiekty o wartociach kulturowych.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) powierzchnia biologicznie czynna  minimum 30%
powierzchni dzia³ki,
2) na zapleczu zabudowy urz¹dziæ teren rekreacji przydomowej ze znacznym udzia³em zieleni wysokiej.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia powietrza) od Alei Wojska
Polskiego 037-82
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zastosowaæ przegrody obni¿aj¹ce poziom dwiêku do dopuszczalnego wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 0,91 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
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Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna  skwer, szalet, ma³a gastronomia i
ma³a architektura.
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy za wyj¹tkiem wymienionych w
punkcie 3
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  zakaz nowej zabudowy,
2) zasady podzia³u  mo¿liwoæ wydzielenia dzia³ki
wy³¹cznie pod urz¹dzenia sieciowe infrastruktury
technicznej,
3) wysokoæ zabudowy  do 4m  dotyczy zmiany architektury istniej¹cych obiektów,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  zakaz rozbudowy istniej¹cych obiektów,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Zakaz lokalizacji miejsc postojowych
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od ulicy K. Szymanowskiego 034-81, Alei Wojska Polskiego 037-82 lub
strefy 007-32 istniej¹cym wjazdem,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  do kanalizacji deszczowej,
7) wody opadowe  odprowadzenie powierzchniowe,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na wysypisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) zachowaæ istniej¹cy drzewostan,
2) powierzchnia biologicznie czynna  minimum 90%
powierzchni dzia³ki.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia powietrza) od Alei Grunwaldzkiej 032-83 i Alei Wojska Polskiego 037-82
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,67 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 50%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic strefy, zgodnie z § 4 Uchwa³y, jak dla strefy parkingowej B.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od ulicy Braci Lewoniewskich 038-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Powierzchnia biologicznie czynna  minimum 20% powierzchni dzia³ki
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia powietrza) od Alei Grunwaldzkiej 032-83 oraz od kolei 039-91,
2) istniej¹ca sieæ ciep³ownicza.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
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1) Inne zapisy stanowi¹ce: w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zastosowaæ przegrody obni¿aj¹ce poziom dwiêku do dopuszczalnego wed³ug
obowi¹zuj¹cych przepisów.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zachowaæ dostêp technologiczny do ca³ej d³ugoci
ciep³oci¹gu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 2,92 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Gara¿owiska kubaturowe, ma³e hurtownie, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Funkcja mieszkaniowa
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  dla dzia³ki nr 74  0,5,
dla dzia³ki nr 108  1,2; dla pozosta³ych dzia³ek do
0,9,
2) zasady podzia³u  zachowanie istniej¹cych historycznych podzia³ów parcelacyjnych,
3) wysokoæ zabudowy  do 10,0m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  dla dzia³ki nr 74
 do 25%; dla dzia³ki nr 108  do 60%; dla pozosta³ych dzia³ek do 45%,
5) linie zabudowy  w linii istniej¹cej zabudowy.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla
mieszkañców i u¿ytkowników w obrêbie granic strefy, zgodnie z § 4 Uchwa³y, jak dla strefy parkingowej B.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od Alei Grunwaldzkiej
032-83 istniej¹cymi wjazdami oraz wewnêtrznych
ulic dojazdowych,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na miejskie wysypisko mieci.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) na terenie zespo³u zabytkowego oznaczonego na
rysunku planu nale¿y zachowaæ historycznie wykszta³con¹ strukturê przestrzenn¹ poszczególnych
dzia³ek jak i ca³ego obszaru,
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2) nale¿y zachowaæ podzia³y geodezyjne oraz budynki
oznaczone na rysunku planu jako obiekty o wartociach kulturowych zachowuj¹c skalê, kompozycjê,
detal architektoniczny i materia³ elewacyjny  ceg³ê ceramiczn¹. Nowa zabudowa mo¿liwa z zachowaniem historycznej zasady lokalizacji kompozycji
i materia³ów elewacyjnych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Powierzchnia biologicznie czynna  minimum 20% powierzchni dzia³ki
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia powietrza) od Alei Grunwaldzkiej 032-3 oraz kolei 039-91
2) istniej¹ca sieæ ciep³ownicza
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren objêty polityk¹ rewitalizacji
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zastosowaæ przegrody obni¿aj¹ce poziom dwiêku do dopuszczalnego wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: Zespó³ urbanistyczny KOLONIA DOMÓW
ROBOTNICZYCH DR. ABEGGA z lat 1895  1905 
wpisany do rejestru zabytków decyzj¹ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 847/18.05.1981 r.,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zachowa dostêp technologiczny do ca³ej d³ugoci ciep³oci¹gu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805

1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 2,09 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno-us³ugowo  sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  2,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 12,0 m,
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4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 50%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych oraz u¿ytkowników w obrêbie granic
strefy, zgodnie z § 4 Uchwa³y, jak dla strefy parkingowej B.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od ulicy Braci Lewoniewskich 038-81oraz ulicy 031-83,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na wysypisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci od kolei 03991
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
30%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: odleg³oæ projektowanej zabudowy od kolei
 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zabudowa terenu powinna pe³niæ rolê ekranu
akustycznego dla zabudowy mieszkaniowej znajduj¹cej siê na terenie 010-31.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805

1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 1,60 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowo sk³adowa  us³ugi z
zakresu strefy 33 i stacja paliw.
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2 oraz pozosta³e ze strefy za wyj¹tkiem
wymienionych w punkcie 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 60%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic strefy, zgodnie z § 4 Uchwa³y, jak dla strefy parkingowej B.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa jak w stanie istniej¹cym od Alei Grunwaldzkiej 032-83 poprzez pas wy³¹czenia z ruchu oraz ulicy 031-83,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na miejskie wysypisko.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) zachowaæ proporcje budynku, kszta³t dachu oraz
elewacjê od strony Alei Grunwaldzkiej budynku zlokalizowanego na dzia³ce nr 163/6 oznaczonego na
rysunku planu jako obiektu o wartociach kulturowych,
2) nowa zabudowa na dzia³ce nr 165/8 winna nawi¹zywaæ gabarytami bry³y oraz materia³ami elewacyjnymi do dawnego budynku magazynowego.
Projektowane elewacje po³udniowo-wschodnia i
po³udniowo-zachodnia winny stanowiæ interpretacjê formy architektonicznej istniej¹cego uprzednio
obiektu.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wystêpuj¹c¹ w po³udniowo  wschodniej czêci terenu czwartorzêdow¹ studniê g³êbinow¹ pozostawia
siê jako ród³o zaopatrzenia w wodê pitn¹ w przypadku wyst¹pienia warunków specjalnych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia powietrza) od Alei Grunwaldzkiej 032-83 oraz kolei 039-91,
2) istniej¹ca sieæ ciep³ownicza,
3) w po³udniowo-wschodniej czêci terenu od istniej¹cej stacji redukcyjno  pomiarowej II°  obowi¹zuje strefa zagro¿enia wybuchem.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWE-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2726 

STYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: wymagane zapewnienie
dostêpu do istniej¹cej stacji redukcyjno  pomiarowej II° oraz studni g³êbinowej, znajduj¹cych siê
na dzia³ce nr 165/8 od strony ulicy 031-83,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) wokó³ studni g³êbinowej obowi¹zuje strefa
ochrony bezporedniej o promieniu 8-10 m od
zarysu budowli i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do poboru
wody  zagospodarowanie terenu zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami,
b) zagospodarowanie terenu wokó³ stacji redukcyjno  pomiarowej  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zachowaæ dostêp technologiczny do ca³ej d³ugoci ciep³oci¹gu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 0,29 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna  skwer
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  zakaz zabudowy,
2) zasady podzia³u  minimalna powierzchnia dzia³ki 2
900 m2,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Wyklucza siê lokalizacjê miejsc postojowych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od ulicy 031-83 i uk³adu
wewnêtrznych dojazdów strefy 012-41
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  odprowadzenie powierzchniowe
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8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na wysypisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) zachowaæ relikty dawnego cmentarza katolickiego
Urania w postaci starodrzewu,
2) koniecznoæ uzupe³nienia istniej¹cej zieleni zgodnie z historycznym uk³adem alei cmentarnych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Powierzchnia biologicznie czynna  minimum 90% powierzchni dzia³ki
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) w pó³nocnej czêci terenu obowi¹zuje strefa zagro¿enia wybuchem od stacji redukcyjno  pomiarowej II° znajduj¹cej siê na terenie 012-41 (dzia³ce nr
165/8),
2) teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia powietrza) od Alei Grunwaldzkiej 032-83 oraz kolei 039-91,
3) istniej¹ca sieæ ciep³ownicza.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: zagospodarowanie terenu wokó³ stacji redukcyjno  pomiarowej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805

1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 0,70 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 52
Funkcje wydzielone niechronione  Elektroenergetyczny G³ówny Punkt Zasilania
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
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7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych w obrêbie granic strefy
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od strony ulicy F. Hynka 029-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na wysypisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: od istniej¹cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV wystêpuje strefa bezpieczeñstwa
 zasiêg jak na rysunku planu, zagospodarowanie
terenu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 1,39 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
Funkcje preferowane: us³ugi owiaty, us³ugi zdrowia
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
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2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 18,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 60%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic strefy, zgodnie z § 4 Uchwa³y, jak dla strefy parkingowej B.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od ulicy T. Kociuszki
024-83,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na wysypisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia powietrza) od ulicy 031-83
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) wzd³u¿ granicy terenu z ulic¹ 031-83 nale¿y zastosowaæ zabezpieczenie w postaci pasa zieleni
izolacyjnej chroni¹cej przed uci¹¿liwociami komunikacyjnymi,
b) w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi oraz szkolnych zastosowaæ przegrody obni¿aj¹ce poziom dwiêku do dopuszczalnego wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów,
c) dominanta kompozycyjna u zbiegu ulic: 031-83,
027-81 i Tadeusza Kociuszki 024-81,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 0,47 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 32
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa, zawieraj¹ca strefy 24 i 33, bez ustalenia proporcji pomiêdzy
funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 2,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15, 0m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  dla dzia³ki nr 29/
3 do 100% dla pozosta³ych do 60%,
5) linie zabudowy  w istniej¹cej linii zabudowy.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych w obrêbie granic strefy dla nowych inwestycji, zgodnie z
§ 4 Uchwa³y, jak dla strefy parkingowej B.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od ulicy J. Kiliñskiego
023-81 oraz od ul. T. Kociuszki 024-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na wysypisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Do zachowania gabaryty budynków, kompozycja i detal architektoniczny i materia³ elewacyjny istniej¹cych
budynków oznaczonych na rysunku planu jako obiekty
o wartociach kulturowych.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Powierzchnia biologicznie czynna  minimum 20% powierzchni terenu w granicach strefy
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Pó³nocny fragment terenu znajduje siê w zasiêgu
uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia
powietrza) od ulicy 031-83
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: w czêci terenu bêd¹cym
w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi zastosowaæ przegrody obni¿aj¹ce poziom
dwiêku do dopuszczalnego wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 1,47 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 24
Zabudowa wielorodzinna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Us³ugi handlu detalicznego
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  dopuszcza siê
zwiêkszenie istniej¹cego procentu pokrycia zabudow¹ maksymalnie o 10%,
5) linie zabudowy  w linii istniej¹cej zabudowy,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych w obrêbie granic strefy, zgodnie z § 4 Uchwa³y, jak dla strefy
parkingowej B.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od ulicy J. Kiliñskiego
023-81, T. Kociuszki 024-81, Nad Stawem 027-81
oraz ulic 025-81 i 026-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na wysypisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Zachowaæ gabaryty budynków, detal architektoniczny i materia³ elewacyjny istniej¹cych budynków oznaczonych na rysunku planu jako obiekty o wartociach
kulturowych.
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11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Powierzchnia biologicznie czynna  minimum 20% powierzchni dzia³ki
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nale¿y zapewniæ dojazd do
terenu nr 018-52 okrelony na rysunku planu liniami podzia³u wewnêtrznego,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 52
Stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa II°
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy za wyj¹tkiem wymienionych w punkcie 3
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa projektowanym na terenie 017-24 ci¹giem pieszojezdnym od strony ulicy
Jana Kiliñskiego 023-81,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  nie ustala siê,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz na
wysypisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 1,24 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 18,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 60%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic strefy, zgodnie z § 4 Uchwa³y, jak dla strefy parkingowej B.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od ulicy T. Kociuszki
024-81, ulicy Nad Stawem 026-81 oraz ulicy dojazdowej 025-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
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7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na wysypisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Powierzchnia biologicznie czynna  minimum 20% powierzchni dzia³ki
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia powietrza) od ulic 031-83 i
030-83.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi zastosowaæ przegrody obni¿aj¹ce
poziom dwiêku do dopuszczalnego wed³ug
obowi¹zuj¹cych przepisów,
b) dominanta kompozycyjna u zbiegu ulic tzw. Nowej Nad Stawem 027-81 i T. Kociuszki 024-8,1,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805

1. NUMER TERENU 020 2. POWIERZCHNIA 0,34 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna  skwer
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  zakaz zabudowy,
2) zasady podzia³u  mo¿liwoæ wydzielenia dzia³ki wy³¹cznie pod obiekty sieciowe infrastruktury technicznej,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
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8. PARKINGI
Zakaz lokalizacji miejsc postojowych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ od ulicy Nad Stawem 026-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowaæ na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na wysypisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia powietrza) od ulicy 030-83
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
W pó³nocnej czêci terenu dopuszcza siê realizacjê
drogi -zjazdu z istniej¹cej ulicy Tadeusza Kociuszki
do czasu realizacji drogi 027-81
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: likwidacja istniej¹cych
obiektów gospodarczych,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê,
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 0,62 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 85
Tereny obs³ugi komunikacji  wêze³ integracyjny (pêtla autobusowa i parking)
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Stacje paliw, wszystkie z zakresu strefy 33 poza us³ugami handlu detalicznego i ma³ej gastronomii o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej do 1000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 12,0 m,
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4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 40%,
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla projektowanych us³ug na terenie dzia³ki, zgodnie z § 4
Uchwa³y, jak dla strefy parkingowej B
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od ulicy tzw. Nowej Nad
Stawem 027-81 oraz J. Kiliñskiego 023  81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na wysypisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci (ha³as, drgania oraz zanieczyszczenia powietrza) od ulicy 030-83
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) w ramach wêz³a integracyjnego poza parkingiem
pêtla autobusowa,
b) likwidacja obiektu oznaczonego na rysunku planu.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805

1. NUMER TERENU 022
2. POWIERZCHNIA 0,90 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna  skwer ze stawem.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Retencja wód opadowych
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  zakaz zabudowy,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Zakaz lokalizacji miejsc postojowych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêpnoæ ko³owa od ulicy J. Kiliñskiego
023-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  rozprowadziæ po terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na wysypisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: na terenie urz¹dziæ ci¹g pieszy ³¹cz¹cy perony PKP stacji Gdañsk Wrzeszcz z
projektowan¹ pêtl¹ autobusow¹ na terenie 021-85,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) przybli¿ony przebieg projektowanego ci¹gu pieszego zgodnie z rysunkiem planu.
b) dopuszcza siê rozbudowê zbiornika retencyjnego kosztem terenów zielonych z zachowaniem
ci¹gu pieszego w granicach strefy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 023
2. POWIERZCHNIA 1,20 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Nr strefy 81
Ulica J. Kiliñskiego  ulica lokalna
Parametry ulicy:
 jezdnia  od 5,0 do  6,0 m,
 prêdkoæ projektowa -50 km / h.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, od 14,0 do 22,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Zachowaæ i uzupe³niæ istniej¹cy szpaler drzew wzd³u¿
ulicy
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa: 0%,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ Kociuszki  jak w stanie
istniej¹cym,
c) skrzy¿owanie z ulic¹ tzw. Now¹ Kociuszki  jako
wlot na prawe skrêty,
d) skrzy¿owanie z ulic¹ Nad Stawem  jednopoziomowe, proste.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 024
2. POWIERZCHNIA 0,56 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica T. Kociuszki  ulica lokalna.
Parametry ulicy:
 prêdkoæ projektowa  50 km/h,
 jezdnia  7 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, od 21,0 do 30,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Zachowaæ i uzupe³niæ istniej¹cy szpaler drzew wzd³u¿
ulicy
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa: 0%;
b) do czasu realizacji drogi dopuszcza siê wykonanie zjazdu do ulicy Nad Stawem poprzez tereny
020-62 i 026  81,
c) skrzy¿owanie z ulic¹ Jana Kiliñskiego  jednopoziomowe,
d) cie¿ka rowerowa, min. 2,0 m.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 025
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa.
Parametry ulicy:
 jezdnia od 5,0 do 5,5m, lub przekrój poprzeczny
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, od 10,0 do 13,5 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa: 0%,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ Tadeusza Kociuszki  proste,
c) ulica zakoñczona pêtl¹ zawrotow¹  pêtla zawrotowa minimum 12,5 x 12,5 m.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 026
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica Nad Stawem  ulica dojazdowa
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Parametry ulicy:
 jezdnia od 5,0 m do 5,5 m, lub przekrój jednoprzestrzenny
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, od 10,0 do 13,5 m
PARKINGI
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Zachowaæ nawierzchniê brukow¹ ulicy
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Wykonaæ zjazd z ulicy Tadeusza Kociuszki do ulicy
Nad Stawem  do czasu realizacji drogi 027-81
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa: 0%,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ Nad Stawem  proste,
c) ulica zakoñczona pêtl¹ zawrotow¹ minimum 12,5
x 12,5 m.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê,
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805

1. NUMER TERENU 027
2. POWIERZCHNIA 1,15 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica lokalna  w tym czêæ istniej¹cej ulicy Nad Stawem.
Parametry ulicy:
 prêdkoæ projektowa  50 km/h,
 jezdnia  szerokoæ  7 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, od 18,0 do 33,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) do czasu realizacji projektowanej drogi ochronie
podlegaj¹: bry³a, detal architektoniczny i materia³
elewacyjny istniej¹cych budynków oznaczonych na
rysunku planu jako obiekty o wartociach kulturowych,
2) zachowaæ nawierzchniê brukow¹ ulicy.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Do czasu realizacji drogi dopuszcza siê realizacjê zjazdu z ulicy Tadeusza Kociuszki do ulicy Nad Stawem
poprzez tereny 020-62 i 026  81.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa: 0%,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ Tadeusza Kociuszki  jednopoziomowe,
c) przekroczenie trasy ulicy 031-83  do³em, bez
po³¹czeñ,
d) skrzy¿owanie z ulic¹ Hynka  jednopoziomowe,
e) jednostronna cie¿ka rowerowa, min. 2,0 m.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 028
2. POWIERZCHNIA 0,96 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica lokalna.
Parametry ulicy:
 prêdkoæ projektowa  50 km/h,
 jezdnia  7 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, od 18,0 do 33,0 m
5. PARKINGI
Parking samochodów osobowych w s¹siedztwie
skrzy¿owania z ulic¹ Hynka z dostêpnoci¹ ko³ow¹
od projektowanej ulicy 028-81
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
W pó³nocnej czêci terenu istniej¹ca napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa: 0%,
b) teren w rejonie ulicy Hynka nie przydatny pod
realizacjê drogi przeznacza siê na parking,
c) przekroczenie trasy ulicy 031-83  do³em, bez
po³¹czeñ,
d) skrzy¿owanie z ulic¹ Hynka  jednopoziomowe,
e) jednostronna cie¿ka rowerowa, min. 2,0 m.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: na terenie projektowanego
parkingu zaleca siê wyznaczenie stanowisk zamiennych za likwidowany zespó³ tymczasowych boksów gara¿owych przy ulicy Hynka.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 029
2. POWIERZCHNIA 0,60 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ulica F. Hynka  ulica zbiorcza.
Parametry ulicy:
 prêdkoæ projektowa  60 km /h,
 jezdnia  2 x 2 pasy ruchu z pasem zieleni izolacyjnej minimum 2,5 m,
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, od 32,0 do 42,0 M.
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej,
2) zachowaæ istniej¹cy szpaler drzew wzd³u¿ ulicy.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa: 0%,
b) cie¿ka rowerowa, dwukierunkowa, min. 2,5 m,
jednostronna. Dopuszcza siê prowadzenie cie¿ki rowerowej poza pasem ulicznym, po terenie
przyleg³ym do ulicy,
c) skrzy¿owanie z ulic¹ 031-83  jednopoziomowe.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 030
2. POWIERZCHNIA 4,19 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
Ulica g³ówna.
Parametry ulicy:
 prêdkoæ projektowa  70 km / h,
 jezdnia  2 x 2 pasy ruchu z pasem izolacyjnym miêdzy jezdniami minimum 5,0 m i 2,5 m na estakadzie.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, od 34,0 do 77,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO

7.

8.

9.

10.
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Do czasu realizacji projektowanej drogi zachowaæ bry³ê, detal architektoniczny i materia³ elewacyjny istniej¹cych budynków oznaczonych na rysunku planu jako
obiekty o wartociach kulturowych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
W pó³nocnej czêci terenu istniej¹ca strefa bezpieczeñstwa istniej¹cej linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia 110 kV
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Dopuszcza siê czasow¹ lokalizacjê stacji autogazu na
dzia³ce nr 5, przy ul. Kociuszki 4, 4A.
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa: 0%,
b) wêze³ z ulic¹ 031-83  dwupoziomowy, z bezkolizyjnym przebiegiem jezdni g³ównych ulicy 030-83,
c) w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy 030-83 przejazd bezkolizyjny, bez po³¹czeñ, ulicy Braci Lewoniewskich do ulicy Jana Paw³a II i ulicy Hynka,
d) przejcie piesze, bezkolizyjne przez ulicê 030-83,
relacji perony stacji Gdañsk  Wrzeszcz  pêtla
autobusowa przy skrzy¿owaniu ulic J. Kiliñskiego  Nad Stawem.
2) Postawienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha³asu  wprowadziæ rodki techniczne chroni¹ce zabudowê mieszkaniow¹ od uci¹¿liwoci komunikacyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê przebudowê istniej¹cego potoku Strzy¿a.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805

1. NUMER TERENU 031
2. POWIERZCHNIA 4,05 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83 (81)
Ulica g³ówna. (ulica lokalna 027-81).
Parametry ulicy g³ównej:
 prêdkoæ projektowa  70 km / h,
 jezdnia  2 x 2 pasy ruchu z pasem izolacyjnym miêdzy jezdniami min 2,5 m.
Parametry ulicy lokalnej jak w karcie 027-81
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, od 40,0 do 50,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Zachowaæ górn¹ czêæ konstrukcyjn¹ wiaduktu ze
wzglêdu na wartoæ kulturow¹ (oryginalna stalowa konstrukcja z oko³o 1913 r.)
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
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Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia.
2) w pó³nocnej czêci terenu strefa bezpieczeñstwa
istniej¹cej napowietrznej linii elektroenergetycznej
wysokiego napiêcia 110 kV.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) Stawka procentowa: 0%
b) wêze³ z Alej¹ Grunwaldzk¹  dwupoziomowy, z
bezkolizyjnym przejazdem gór¹, jednej jezdni
dwukierunkowej w ci¹gu ulic J. S³owackiego 
ulica g³ówna 031-83,
c) przekroczenie trasy ulicy 031-83 do³em bez po³¹czeñ ulic¹ 027-81,
d) powi¹zanie trasy ulicy 031-83 z ulic¹ R. Dmowskiego do³em,
e) jednostronna cie¿ka rowerowa min. 2,0 m, dwukierunkowa. Dopuszcza siê prowadzenie cie¿ki
rowerowej poza pasem ulicznym po terenie przyleg³ym do ulicy.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: w przypadku przekroczenia dopuszczalnego
poziomu ha³asu  wprowadziæ rodki techniczne
chroni¹ce zabudowê mieszkaniow¹ od uci¹¿liwoci komunikacyjnych.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 032
2. POWIERZCHNIA 3,89 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
Aleja Grunwaldzka  ulica g³ówna.
Parametry ulicy:
 prêdkoæ projektowa  70 km/ h,
 jezdnia  2 x 3 pasy ruchu z dwutorow¹ lini¹ tramwajow¹ w pasie izolacyjnym miêdzy jezdniami.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, w granicach od 44,0 do
84,0 m
5. PARKINGI
Dopuszcza siê w zatokach wzd³u¿ jezdni pod warunkiem wprowadzenia pasa manewrowego. Dopuszcza
siê równie¿ parkingi poza jezdniami z wjazdem poprzez
pas wy³¹czenia z ruchu wzd³u¿ jezdni g³ównej.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej,
2) zachowaæ istniej¹cy szpaler drzew wzd³u¿ ulicy.
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8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa; 0%,
b) cie¿ka rowerowa, minimum 2 m. Dopuszcza siê
prowadzenie cie¿ki rowerowej poza pasem
ulicznym po terenach przylegaj¹cych do ulicy,
c) skrzy¿owanie z Al. Wojska Polskiego  jednopoziomowe, z dopuszczeniem ograniczonej relacji
po³¹czeñ, z docelowym bezkolizyjnym przeprowadzeniem linii tramwajowej,
d) skrzy¿owanie z ci¹giem ulic J. S³owackiego ulica 031-83 jak w karcie 031-83.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: w przypadku przekroczenia dopuszczalnego
poziomu ha³asu  wprowadziæ rodki techniczne
chroni¹ce zabudowê mieszkaniow¹ od uci¹¿liwoci komunikacyjnych  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 033
2. POWIERZCHNIA 1,86 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
Ulica J. S³owackiego  ulica g³ówna.
Parametry ulicy:
 prêdkoæ projektowa  70 km/ h,
 jezdnie 2 x 2 pasy ruchu z pasem izolacyjnym minimum 2,5 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, w granicach od 30,0 do
84,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Do czasu realizacji projektowanej drogi ochronie podlegaj¹: bry³a, detal architektoniczny i materia³ elewacyjny istniej¹cych budynków oznaczonych na rysunku planu jako obiekty o wartociach kulturowych
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa: 0%;
b) wêze³ z Al. Grunwaldzk¹, jak w karcie 031-83,
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c) cie¿ka rowerowa jednostronna, po po³udniowej
stronie ulicy z odga³êzieniem w obszarze wêz³owym
na ulice St. Staszica i H. Ko³³¹taja,
d) bezkolizyjne przejcia piesze w obrêbie wêz³a z Al.
Grunwaldzk¹, po jego zachodniej i po³udniowej stronie.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu
ha³asu  wprowadziæ rodki techniczne chroni¹ce zabudowê mieszkaniow¹ od uci¹¿liwoci komunikacyjnych  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê przebudowê istniej¹cego potoku Strzy¿a.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 034
2. POWIERZCHNIA 0,33 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica K. Szymanowskiego  ulica lokalna
Parametry ulicy:
 prêdkoæ projektowa  50 km /h,
 jezdnia 1 x 2 pasy ruchu min. 6 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, w granicach od 19,0 do
21,0 m
5. PARKINGI
Dopuszcza siê w zatokach wzd³u¿ jezdni.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej
2) zachowaæ istniej¹cy szpaler drzew wzd³u¿ ulicy.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa: 0%,
b) w³¹czenie do Al. Grunwaldzkiej tylko w prawe
skrêty, wy³¹czenie z Al. Grunwaldzkiej poprzez
pas wy³¹czenia z ruchu.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 035
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Nr strefy 81
Ulica dojazdowa
Parametry ulicy:
 jednoprzestrzenny przekrój ulicy z pêtl¹ zawrotow¹ na jej zakoñczeniu
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, w granicach od 8,0 do
13,5 m
PARKINGI
Dopuszcza siê w zatoce przyulicznej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa: 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805

1. NUMER TERENU 036
2. POWIERZCHNIA 0,15 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica J. Kar³owicza  ulica dojazdowa.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, w granicach od 8,0 do
13,5 m
5. PARKINGI
Wyklucza siê z uwagi na przejezdnoæ w¹skiej ulicy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa: 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zalecany jednoprzestrzenny
przekrój ulicy.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 037
2. POWIERZCHNIA 0,49 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Aleja Wojska Polskiego  ulica zbiorcza.
Parametry ulicy:
 prêdkoæ projektowa  50 km/ h,
 jezdnia 2 x 2 pasy ruchu z dwutorow¹ lini¹ tramwajow¹ w pasie miêdzy jezdniami
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu, od 40,0 m do 42,0 m.
5. PARKINGI
Dopuszcza siê w zatokach wzd³u¿ jezdni
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) zachowaæ i uzupe³niæ istniej¹cy szpaler drzew
wzd³u¿ ulicy,
2) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa: 0%,
b) wêze³ z Al. Grunwaldzk¹ jak w karcie terenu
032-83,
c) cie¿ka rowerowa, minimum 2,0 m.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 038 2. POWIERZCHNIA 1,43 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica Braci Lewoniewskich  ulica lokalna
Parametry ulicy:
 prêdkoæ projektowa  20 km/ h,
 jezdnia 1 x 2 pasy ruchu.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Zgodnie z rysunkiem planu do 39,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Zachowaæ górn¹ czêæ konstrukcyjn¹ wiaduktu ze
wzglêdu na wartoæ kulturow¹ (oryginalna stalowa konstrukcja z oko³o 1913 r.)
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa: 0%,
b) skrzy¿owanie z Alej¹ Grunwaldzk¹, jak w karcie
032-83.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRZESZCZ  STRZY¯A I W MIECIE GDAÑSKU
NR 0805
1. NUMER TERENU 039
2. POWIERZCHNIA 7,63 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 91
Uk³ad torowy PKP z lini¹ magistraln¹ i lini¹ SKM
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, od 82,0 do 132,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe zagospodarowaæ na terenie
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz 
Strzy¿a I w miecie Gdañsku w skali 1: 2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
3) oznaczenia strefowe  liczbowe oznaczenie identyfikacyjne terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi wraz z okreleniem jego przeznaczenia wed³ug
klasyfikacji strefowej,
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4) linie podzia³u wewnêtrznego,
5) ci¹gi piesze w obrêbie terenów stref funkcjonalnych
(przybli¿one przebiegi),
6) linie zabudowy, cile okrelone,
7) linie zabudowy, nieprzekraczalne,
8) zespo³y zabytkowe wpisane do rejestru zabytków,
9) obiekty o wartociach kulturowych podlegaj¹ce
ochronie,
10) dominanta kompozycyjna,
11) obiekty do likwidacji.
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXVI/484/93 RMG z dnia 29 czerwca 1993 r., og³oszony w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 poz. 102 z dnia 30
wrzenia 1993 r. z póniejszymi zmianami,
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego Gdañsk  Wrzeszcz Dolny, zatwierdzony uchwa³¹ Nr VIII/79/94 RMG z dnia 17 listopada 1994 r., og³oszony w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 29 poz.
151 z dnia 29 listopada 1994 r.,
3) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz  Centrum w Gdañsku, zatwierdzony uchwa³¹ Nr VIII/80/94 RMG z dnia 17 listopada 1994 r., og³oszonym w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr
29 poz. 152 z dnia 29 padziernika 1994 r.,
4) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Zaspa w
Gdañsku, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XIX/106/91 Rady
Miasta Gdañska z dnia 12 marca 1991 r., og³oszony
w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 9 z 1991 r. poz. 76.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1318
UCHWA£A Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie okrelenia statutu so³ectw Gminy Puck.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê statuty jednostek pomocniczych Gminy
Puck, jako za³¹czniki do uchwa³y:
1) So³ectwo B³¹dzikowo  za³¹cznik Nr 1,
2) So³ectwo Brudzewo  za³¹cznik Nr 2,
3) So³ectwo Celbowo  za³¹cznik Nr 3,
4) So³ectwo Darzlubie  za³¹cznik Nr 4,
5) So³ectwo Domatowo  za³¹cznik Nr 5,
6) So³ectwo Domatówko  za³¹cznik Nr 6,
7) So³ectwo Gnie¿d¿ewo  za³¹cznik Nr 7,
8) So³ectwo Leniewo  za³¹cznik Nr 8,
9) So³ectwo £ebcz  za³¹cznik Nr 9,
10) So³ectwo Mechowo  za³¹cznik Nr 10,
11) So³ectwo Mieroszyno  za³¹cznik Nr 11,
12) So³ectwo Mrzezino  za³¹cznik Nr 12,
13) So³ectwo Os³onino  za³¹cznik Nr 13,
14) So³ectwo Po³chowo  za³¹cznik Nr 14,
15) So³ectwo Po³czyno  za³¹cznik Nr 15,
16) So³ectwo Radoszewo  za³¹cznik Nr 16,
17) So³ectwo Rekowo Górne  za³¹cznik Nr 17,
18) So³ectwo Rzucewo  za³¹cznik Nr 18,
19) So³ectwo S³awutowo  za³¹cznik Nr 19,
20) So³ectwo Smolno  za³¹cznik Nr 20,
21) So³ectwo Starzyno  za³¹cznik Nr 21,
22) So³ectwo Starzyñski Dwór  za³¹cznik Nr 22,
23) So³ectwo Strzelno  za³¹cznik Nr 23,
24) So³ectwo Swarzewo  za³¹cznik Nr 24,
25) So³ectwo Werblinia  za³¹cznik Nr 25,
26) So³ectwo Zdrada  za³¹cznik Nr 26,
27) So³ectwo ¯elistrzewo.  za³¹cznik Nr 27.
§2
W uchwale Nr VIII/37/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. Rady
Gminy Puck w miejsce dotychczasowego za³¹cznika
wprowadza siê za³¹czniki wymienione w § 1.
§3
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do og³oszenia tekstów
przyjêtych statutów w sposób zwyczajowo przyjêty, tj.
na tablicach og³oszeñ w so³ectwach i w siedzibie Urzêdu
Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA B£¥DZIKOWO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
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U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo B³¹dzikowo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ B³¹dzikowo.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
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IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8

1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
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2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.

§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.

§ 15

§ 19

1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.

1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.

VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
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12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d
Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu w
sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub

10.
11.
12.
13.
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cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22

1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji
i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w
zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.

STATUT SO£ECTWA BRUDZEWO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Brudzewo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Brudzewo.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,

4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ec-

 2743 

Poz. 1318

twa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
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zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.

§ 15

§ 19

1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.

1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.

VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
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10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d
Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu w
sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczy-

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

ny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia lekarskiego o chorobie.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22

1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji
i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
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w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA CELBOWO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Celbowo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoci: Celbowo i Celbówko.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
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§6

Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1318

 2746 

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.

3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.

§ 15

§ 19

1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.

1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.

VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
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6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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nie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22

1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.

VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 24

§ 21

So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnie-

X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Ze-
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brania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji
i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w
zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT S£OECTWA DAR¯LUBIE
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Darzlubie jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Darzlubie.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.

§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So-
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³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
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Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.

§ 15

§ 19

1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie

1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
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2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i

Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami
osób uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
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§ 23

Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA DOMATOWO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Domatowo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
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§2

So³ectwo obejmuje miejscowoæ Domatowo.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelo-
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ne w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.

4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego
rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,

 2753 

Poz. 1318

3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ec-
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twa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami
osób uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1318

 2754 

IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA DOMATÓWKO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:

U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Domatówko jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoci: Domatówko, Ma³a
Pianica i Du¿a Pianica.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
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IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8

1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
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2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
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§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.

12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d
Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu w
sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
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10.
11.
12.
13.

cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22

1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji
i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w
zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA GNIE¯D¯EWO

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Gnie¿d¿ewo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Gnie¿d¿ewo.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
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4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ec-

twa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
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zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d
Gminy.
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9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d
Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu w
sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
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chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22

1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informa-

cji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA LENIEWO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Leniewo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Leniewo.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realiza-
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cji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
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3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
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2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i spra-

17.

wuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20

Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
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2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d
Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
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2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA £EBCZ
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo £ebcz jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ £ebcz.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
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§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So-

³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
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Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
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2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
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Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami
osób uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.

§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA MECHOWO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Mechowo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
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 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Mechowo.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
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2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
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4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego
rozwoju So³ectwa.

4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.

§ 15

1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.

1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,

VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
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16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami
osób uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³on-
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ka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji
i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w
zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA MIEROSZYNO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Mieroszyno jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoci: Czarny M³yn, Kaczyniec i Mieroszyno.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,

3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
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§ 14

Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
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3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
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Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20

Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami
osób uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.

11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
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Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA MRZEZINO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Mrzezino jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Mrzezino.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
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organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ec-
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twa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.

zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.

§ 15

§ 19

1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.

1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d
Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.

VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
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10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d
Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu w
sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczy-

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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ny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia lekarskiego o chorobie.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22

1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestni-
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czyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA OS£ONINO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Os³onino jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Os³onino.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.

§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
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3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañ-
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ców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje
nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
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6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

nie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22

1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.

VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 24

§ 21

So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnie-

X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Ze-
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brania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA PO£CHOWO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Po³chowo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoci: Po³chowo i Mocie
B³ota.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
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§4

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So-
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³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.

Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.

§ 15

§ 19

1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie

1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

 2781 

Poz. 1318

2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
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Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami
osób uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
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§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 15
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA PO£CZYNO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Po³czyno jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,

 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Po³czyno.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gmi-
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ny, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
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4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego
rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
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4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.

16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami
osób uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³on-
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ka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji
i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w
zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 16
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA RADOSZEWO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. So³ectwo Radoszewo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Radoszewo.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
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3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.

§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
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3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.

14.
15.

16.

VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹

17.
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Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20

Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami
osób uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w
so³ectwie.
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11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24

Za³¹cznik Nr 17
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA REKOWO GÓRNE
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Rekowo Górne jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2

So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

So³ectwo obejmuje miejscowoæ Rekowo Górne i Widlino.

X. NADZÓR I KONTROLA

II. ORGANY SO£ECTWA

§ 25

§3

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.

1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o roz-
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patrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
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§ 13

1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
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6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.

9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzi-

17.

nach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d
Gminy.
Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20

Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d
Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu w
sposób zwyczajowo przyjêty.
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6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
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4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 18
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA RZUCEWO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Rzucewo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Rzucewo.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realiza-
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cji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,

3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
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2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i spra-

17.
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wuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20

Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
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2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej
kadencji.

X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 19
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA S£AWUTOWO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo S³awutowo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ S³awutowo i S³awutówko.
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II. ORGANY SO£ECTWA
§3

1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
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3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
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6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego
rozwoju So³ectwa.

VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.

§ 15

§ 19

1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.

1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali

VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
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wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami
osób uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
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2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji
i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w
zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 20
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA SMOLNO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Smolno jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Smolno.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,

3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
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Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
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Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20

Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami
osób uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.

11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
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Za³¹cznik Nr 21
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA STARZYNO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Starzyno jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Starzyno.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
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4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ec-
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twa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.

zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.

§ 15

§ 19

1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.

1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d
Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.

VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
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10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d
Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu w
sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczy-

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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ny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia lekarskiego o chorobie.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22

1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestni-
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czyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 22
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA STARZYÑSKI DWÓR
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Starzyñski Dwór jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Starzyñski Dwór.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.

§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
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3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
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3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
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6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

nie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22

1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.

VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 24

§ 21

So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnie-

X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Ze-
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brania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 23
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA STRZELNO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Strzelno jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Strzelno.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
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§4

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So-
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³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.

Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.

§ 15

§ 19

1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie

1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
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2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
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Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami
osób uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
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§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 24
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA SWARZEWO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo Swarzewo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.

§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Swarzewo.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgod-
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nie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.

5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego
rozwoju So³ectwa.

V. ZEBRANIE WIEJSKIE

1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.

§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.

§ 15

VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
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VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali

wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami
osób uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
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2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 25
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA WERBLINIA
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. So³ectwo Werblinia jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ Werblinia.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
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3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.

§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
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3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.

14.
15.

16.

VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne
prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹

17.
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Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20

Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami
osób uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
7. Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
10. O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
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11. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
12. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
13. Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22
1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.

Za³¹cznik Nr 26
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA ZDRADA
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.

1. So³ectwo Zdrada jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.

§ 24

§2

§ 23

So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.

So³ectwo obejmuje miejscowoæ Zdrada.
II. ORGANY SO£ECTWA
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
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4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ec-
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twa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
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zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d
Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla
poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.

10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje biegu.
4. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d
Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
5. Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu w
sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczy-
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7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

ny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia lekarskiego o chorobie.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22

1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.
§ 23
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.
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czyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Za³¹cznik Nr 27
do Uchwa³y Nr XLIV/30/02
Rady Gminy Puck
z dnia 29 marca 2002 r.
STATUT SO£ECTWA ¯ELISTRZEWO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
U¿yte w Statucie So³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
 Rada Gminy  Rada Gminy Puck,
 Zarz¹d Gminy  Zarz¹d Gminy Puck,
 Wójt  Wójt Gminy Puck,
 Zebranie  Zebranie Wiejskie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo ¯elistrzewo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z mieszkañcami innych so³ectw tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Puck.
2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
 Statutu Gminy Puck,
 niniejszego Statutu.
§2
So³ectwo obejmuje miejscowoæ ¯elistrzewo.

§ 24

II. ORGANY SO£ECTWA

So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

§3

X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawo, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestni-

1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata.
§4
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym w So³ectwie.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
§5
Do zadañ So³ectwa nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkañców, wspó³dzia³anie z Gmin¹ przy realizacji na terenie So³ectwa zadañ okrelonych planem spo³eczno  gospodarczym gminy, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym i likwidacja ich skutków.
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§6
Zadania okrelone w § 5 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Zarz¹du Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców So³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.
§7
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami zawieraj¹c
porozumienie okrelaj¹c zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
IV. RODKI FINANSOWE SO£ECTWA
§8
1. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie gminy,
2) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców So³ectwa,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa,
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. So³ectwo prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach
w³asnych rodków finansowych.
§9
1. Plan finansowo  rzeczowy So³ectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
2. rodki finansowe so³eckie pochodz¹ce z bud¿etu Gminy, mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele okrelone w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym i zatwierdzone
przez Zarz¹d Gminy.
3. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys
zgodnie z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego.
4. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada sprawozdanie
Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.
V. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 10
Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze, zgodnie z
Ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin.
§ 11
1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys, z zastrze¿eniem § 12
i § 21, ust. 4:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców
So³ectwa maj¹cych czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licz¹c od dnia powiadomienia Zarz¹du
Gminy,
3) na polecenie Rady lub Zarz¹du Gminy.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej raz w roku.

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 12
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e
zwo³aæ Zarz¹d lub Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i
godzinê Zebrania.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty i wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/5 jego
cz³onków. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie stawi
siê na Zebraniu Wiejskim wymagana do jego wa¿noci iloæ cz³onków, to wówczas mo¿e byæ wyznaczony
nastêpny termin Zebrania Wiejskiego, którego wa¿noæ
nie jest zale¿na od iloci uczestnicz¹cych w nim cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa, za wyj¹tkiem sytuacji okrelonych w § 12 i § 21, ust. 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje zwo³uj¹cy Zebranie i protokolant.
§ 14
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1. Wybór Rady So³eckiej,
2. Uchwalenie do dnia 10 marca ka¿dego roku bud¿etu So³ectwa w granicach przyznanych rodków finansowych przez Radê Gminy.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ectwami na rzecz spo³ecznoci
wiejskiej.
4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot
gruntowych  je¿eli takie istniej¹ w So³ectwie.
5. Inicjowanie sposobu wykorzystania obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Wspó³praca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ na wsi.
7. Wspó³dzia³anie z Zarz¹dem Gminy na rzecz ogólnego rozwoju So³ectwa.
§ 15
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
Wiejskie mo¿e postanowiæ na wniosek 1/4 swojego
sk³adu o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
3. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje w ci¹gu 14 dni Zarz¹dowi Gminy.
VI. SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 16
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i Zarz¹du Gminy,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
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3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec
Rady Gminy, Zarz¹du Gminy i Wójta oraz innych podmiotów ¿ycia publicznego,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
7) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
8) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych,
9) w miarê mo¿liwoci udzielanie pomocy podró¿nym
i turystom.
3. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy
im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w kwartale.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa, a w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwa³ oraz projektów pracy samorz¹du so³ectwa,
2) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa,
3) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
4) wspó³dzia³anie z w³aciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ.
VII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 18
Wybory So³tysa zarz¹dza Rada Gminy.
§ 19
1. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów,
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Kandydowaæ na so³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa,
posiadaj¹cy meldunek sta³ego pobytu oraz czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na so³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na
kandydowanie, a tak¿e przed³o¿yæ 15 podpisów osób
popieraj¹cych kandydata. Lista osób popieraj¹cych
kandydaturê musi odpowiadaæ wymogom stawianym
kandydatom na radnych.
4. Wybory przeprowadzaj¹ So³eckie Komisje Wyborcze
powo³ane przez Zarz¹d Gminy.
5. Powo³ana przez Zarz¹d Gminy Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjêcia zg³oszeñ kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
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6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa.
8. Wybory przeprowadza siê w okrelonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Zarz¹d Gminy.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych so³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie komisji so³eckich w niezbêdne materia³y, w tym przede wszystkim
karty do g³osowania zabezpieczy Wójt Gminy.
11. Karty do g³osowania ostemplowane piecz¹tk¹ Zarz¹du Gminy wydawane s¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoæ, a ich odbiór potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
12. Za wybranego na so³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
13. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze na So³tysa
decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w obecnoci So³eckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzêdu Gminy w ustalonym terminie przez Zarz¹d Gminy. Kandydaci maj¹ prawo
uczestniczyæ przy losowaniu.
14. W przypadku zg³oszenia tylko 1 (jednego) kandydata
na So³tysa, wymagana jest minimum 20% frekwencja w wyborach.
15. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezporednim sporód nieograniczonej
liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwo³anym po wyborach So³tysa.
16. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okrelonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
17. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej, przeprowadza siê na tym samym
Zebraniu g³osowanie uzupe³niaj¹ce sporód tych kandydatów.
§ 20
Przyjêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i
Rady So³eckiej nastêpuje w terminie do 60 dni po wyborach.
VIII. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ wyst¹piæ:
1) Zarz¹d Gminy,
2) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska³ co
najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie.
2. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Zarz¹du Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnie-
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nie. Wnioskom bez uzasadnienia Zarz¹d nie nadaje
biegu.
O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub
poszczególnych jej cz³onków zarz¹dza i zwo³uje Zarz¹d Gminy, ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
Mieszkañców so³ectwa powiadamia siê o Zebraniu
w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie,
chyba, ¿e zainteresowany nie przybêdzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania wa¿nej przyczyny nieobecnoci, np. przed³o¿enie zawiadczenia
lekarskiego o chorobie.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w toku kadencji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania funkcji So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Zarz¹d Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
O odwo³aniu So³tysa zadecyduje referendum  g³osowanie tajne i bezporednie, przeprowadzone w so³ectwie.
Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni licz¹c od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na
którym przedstawiono wniosek o odwo³anie.
Wybory So³tysa przeprowadza siê w terminie do 30
dni po przeprowadzeniu referendum.
IX. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
§ 22

1. W przypadku zwolnienia stanowiska So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i
wnosi do Zarz¹du Gminy o przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. Stwierdzenie wakatu mo¿e nast¹piæ w przypadkach:
1) odmowy przyjêcia obowi¹zków.
2) pisemnego zrzeczenia siê pe³nienia funkcji.
3) utraty prawa wybieralnoci lub braku tego prawa w
dniu wyborów.
4) prawomocnego wyroku s¹du orzeczonego za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
5) mierci.

brania Wiejskiego lub decyzjê organu wykonawczego
samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e
natomiast Rada Gminy na Sesji.
3. Zarz¹d mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie
wykonuje swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ
oceny pracy organów samorz¹du mieszkañców wsi
oraz organizowaæ wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
Zmiany niniejszego Statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
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UCHWA£A Nr XLVII/72/02
Rady Gminy Puck
z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIV/30/02 z dnia 29 marca 2002 r. Rady Gminy Puck w sprawie okrelenia statutu so³ectw Gminy Puck.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, (t.j. z
Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Puck
uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 1uchwa³y z dnia 29 marca 2002 r. Nr XLIV/30 Rady
Gminy Puck, skrela siê pkt 24.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Plasun

§ 23
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Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych dla wyborów.

UCHWA£A Nr XLII/362/2002
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 17 kwietnia 2002 r.

§ 24
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
X. NADZÓR I KONTROLA
§ 25
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców wsi
sprawuje Rada Gminy.
2. Zarz¹d Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Ze-

w sprawie udzielania bonifikat od op³at za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r.), art. 4a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 4 wrzenia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym
w prawo w³asnoci (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746 ze
zm.) oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
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gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543) Rada Gminy w Starogardzie Gdañskim uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wyra¿a siê zgodê na udzielanie bonifikaty od op³at za
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci w wysokoci 80%, je¿eli przedmiotem
decyzji jest nieruchomoæ wykorzystywana lub przeznaczona na cele mieszkaniowe.
2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1, przys³uguje pod
warunkiem zap³aty op³aty jednorazowo, nie póniej ni¿
do dnia wydania decyzji o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Starogard Gdañski.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba
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ZARZ¥DZENIE Nr 84/02
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 czerwca 2002 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku.
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r.
Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365 i Nr 62, poz. 558)  zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
W statucie Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 187/01 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie
nadania statutu Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu
w Gdañsku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 6, poz. 98) 
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 25:
a) skrela siê pkt 5,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji
Ochrony Rolin i Nasiennictwa,
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2) w § 26:
a) skrela siê pkt 5,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Rolin i Nasiennictwa,
3) w § 27:
a) w ust. 1:
 skrela siê pkt 5,
 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Ochrony Rolin i Nasiennictwa w Gdañsku 
zapobieganie zagro¿eniom dla zdrowia ludzi,
zwierz¹t oraz rodowiska, które mog¹ powstawaæ w wyniku obrotu i stosowania rodków ochrony rolin oraz zapobieganie przenikania organizmów szkodliwych przez granicê pañstwa przy eksporcie i imporcie rolin oraz produktów rolinnych, a tak¿e przeprowadzanie kontroli wytwarzania i przechowywania materia³u siewnego oraz dokonywanie jego oceny,
b) dodaje siê ust. 3  5 w brzmieniu:
3. Tworzy siê delegatury nastêpuj¹cych jednostek
organizacyjnych, stanowi¹cych aparat pomocniczy kierowników zespolonych s³u¿b i inspekcji
wojewódzkich:
1) delegatury Kuratorium Owiaty w S³upsku i
Starogardzie Gdañskim,
2) delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej w S³upsku,
3) delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony rodowiska w S³upsku,
4) delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w S³upsku,
5) delegatura Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by
Ochrony Zabytków w S³upsku.
4. Do zakresów dzia³ania delegatur wymienionych
w ust. 3, nale¿¹  zgodnie z ich w³aciwoci¹ 
sprawy okrelone w ust. 1.
5. Szczegó³owe zakresy dzia³ania delegatur wymienionych w ust. 3 oraz ich zasiêgi terytorialne, okrelaj¹ regulaminy zespolonych s³u¿b i inspekcji wojewódzkich.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda
J.R. Kurylczyk
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