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1991
UCHWA£A Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie Statutów So³ectw Gminy Kobylnica.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz § 70 ust. 2 i ust. 4 Statutu
Gminy Kobylnica (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2003 r.,
Nr 2, poz. 17) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statuty So³ectw Gminy Kobylnica stanowi¹ce za³¹czniki od Nr 1 do 25 do niniejszej uchwa³y, tj.:
1. Statut So³ectwa Boles³awice.
2. Statut So³ectwa Bzowo.
3. Statut So³ectwa Kobylnica.
4. Statut So³ectwa Komi³owo.
5. Statut So³ectwa Komorczyn.
6. Statut So³ectwa Koñczewo.
7. Statut So³ectwa Kruszyna.
8. Statut So³ectwa Kuleszewo.
9. Statut So³ectwa Kwakowo.
10. Statut So³ectwa Lubuñ.
11. Statut So³ectwa Lulemino.
12. Statut So³ectwa £osino.
13. Statut So³ectwa P³aszewo.
14. Statut So³ectwa Reblino.
15. Statut So³ectwa Runowo S³awieñskie.
16. Statut So³ectwa Sierakowo.
17. Statut So³ectwa S³onowice.
18. Statut So³ectwa S³onowiczki.
19. Statut So³ectwa Sycewice.
20. Statut So³ectwa ciêgnica.
21. Statut So³ectwa Widzino.
22. Statut So³ectwa Wrz¹ca.

23. Statut So³ectwa Zagórki.
24. Statut So³ectwa Zêbowo.
25. Statut So³ectwa ¯elkówko.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§3
Trac¹ moc Statuty So³ectw, stanowi¹ce za³¹czniki od
Nr 1 do 25 do uchwa³y Nr XXIII/172/96 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 padziernika 1996 r. w sprawie Statutów So³ectw Gminy Kobylnica.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BOLES£AWICE
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Boles³awice jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Boles³awice.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1946 i liczy 226
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 20.
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5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: ............. .
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: wietlica Wiejska.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;

c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
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2.
3.
4.
5.
6.

a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
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1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
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m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.

§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
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3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym
uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania, sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa
za kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
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5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
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6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.
§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.

3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.
§ 28
1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
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§ 32

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BZOWO
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Bzowo jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Bzowo, Kczewo,
Roz³êka.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1995 i liczy 338
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 3.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: ............. .
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: ............. .
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
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b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt w
uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw
mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia miesz-kañców,
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów
komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych
w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
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b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so-

3.
4.

5.
6.

³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8

1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
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d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
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§ 13

1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1991

 5114 

i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;

g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym
uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania, sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa
za kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wyni-
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kach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
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e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.
§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.

§ 23

§ 28

Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.

1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:

§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1991

 5116 

a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê pod
obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

2.

§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.

3.

§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.

4.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KOBYLNICA
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Kobylnica jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Kobylnica.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1945 i liczy 2069
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 107.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: Koció³ z wie¿¹ z XIV wieku.
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: Urz¹d Gminy, Gminny Orodek Kultury,
Orodek Pomocy Spo³ecznej, Zespó³ Szkó³ Samorz¹dowych, Orodek Zdrowia, Biblioteka Samorz¹dowa,
Poczta.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez

5.
6.

Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3

1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
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f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
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6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³oso-
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wania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach
Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;

 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
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§ 15

1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
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5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym
uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania, sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa
za kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1991

 5120 

§ 18

§ 22

1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.

§ 19

Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa

1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.

§ 20

§ 24

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

1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.

§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.

§ 23

§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2 Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
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na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.

jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§ 28

1. So³ectwo Komi³owo jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Komi³owo.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1946 i liczy 51 mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 10.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: ............. .
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: ............. .

1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KOMI£OWO
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1

Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
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d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ

sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wy-
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mienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy
albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty z³o¿enia
wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na
wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
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f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
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a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;

l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
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przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym
uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania, sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa
za kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
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§ 21

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
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2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.

b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê pod
obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

§ 25

§ 29

1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.

Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.

§ 26

§ 31

1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.

1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.

§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 32

Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

§ 27

§ 33

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.

Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§ 28
1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KOMORCZYN
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Komorczyn jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Komorczyn.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1946 i liczy 98 mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 13.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: ............. .
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: wietlica Wiejska.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
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2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt w
uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
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g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
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§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy
albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty z³o¿enia
wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na
wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Ze-

braniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów
komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno 
gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu, us³ug,
owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
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 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
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a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
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7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym
uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania, sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa
za kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Ze-

brania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
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wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy
w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa

2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.

§ 23

§ 28

Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.

1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.
§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.

STATUT SO£ECTWA KOÑCZEWO
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Koñczewo jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Koñczewo.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1946 i liczy 694
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 29.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: Pa³ac z prze³omu XIX/XX w.
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: Szko³a Podstawowa im. Jana Kochanowskiego.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
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przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w
konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
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g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów
komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno 
gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu, us³ug,
owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,

stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
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m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
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§ 17

1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym
uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania, sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa
za kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
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na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.

§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.
§ 28
1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
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§ 29

Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KRUSZYNA
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Kruszyna jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Kruszyna.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1945 i liczy 180
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 19.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: ............. .
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje publiczne: wietlica Wiejska, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
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i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
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§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:

a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Ze-
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branie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej,
pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji ¿yciowej.
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§ 10

1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-
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wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
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3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym
uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania, sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa
za kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem dorad-
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czym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
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Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23

Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.
§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
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4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.
§ 28
1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KULESZEWO
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Kuleszewo jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Kuleszewo, Gie³doñ.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1946 i liczy 460
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 20.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: Koció³ z XVI w. przebudowany w koñcu XXw.
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: wietlica Wiejska.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
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Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3

1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
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f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
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podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz

i)
j)
k)
l)

m)

opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej,
pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji ¿yciowej.
§ 10

1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
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d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.

3.

§ 15

5.

1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,

6.

4.

7.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym
uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania, sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa
za kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18

1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.
§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
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bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.
§ 28
1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 30

W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 9
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KWAKOWO
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Kwakowo jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Kwakowo.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1995 i liczy 569
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 5.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: Koció³ z XV w.
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: Szko³a Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków, Biblioteka Samorz¹dowa, Poczta.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
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zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.

§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
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3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Ze-
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branie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej,
pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji ¿yciowej.
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§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
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2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym
uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania, sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa
za kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
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3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
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3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.
§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi

i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.
§ 28
1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
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Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA LUBUÑ
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Lubuñ jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Lubuñ.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1946 i liczy 221
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 25.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: ............. .
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, wietlica Wiejska.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
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Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3

1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
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przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.

Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
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h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno 
gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu, us³ug,
owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych
klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
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c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
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n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.

§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania,
sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa za
kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
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8.

na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.
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§ 25

1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.
§ 28
1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
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§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.

3.

§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.

4.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 11
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA LULEMINO
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Lulemino jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Lulemino, Luleminko, Maszkowo.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1947 i liczy 115
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 16
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: ............. .
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: wietlica Wiejska, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych

5.
6.

w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3

1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
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h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
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4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej,

pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, in-
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stytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

Dziennik Urzêdowy
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§ 16

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania,
sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa za
kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1991

 5162 

2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady

So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.
§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
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3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.
§ 28
1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê pod
obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 12
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA £OSINO
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1

1. So³ectwo £osino jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie £osino, Zaj¹czkowo.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1950 i liczy 467
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 43.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: Pa³ac z 1835 r. w Zaj¹czkowie, Park Wiejski w
£osinie.
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: wietlica Wiejska.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
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Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;

e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
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4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
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g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów
komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno 
gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu, us³ug,
owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
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stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,

m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
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przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania,
sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa za
kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
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§ 21

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
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2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.
§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.
§ 28
1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê

pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 13
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA P£ASZEWO
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo P³aszewo jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie P³aszewo.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1995 i liczy 207
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 8.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: ............. .
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: wietlica Wiejska.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
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3.

4.

5.
6.

w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3

1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi orga-
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nami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
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2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy
albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty z³o¿enia
wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na
wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebra-

nia, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej,
pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców nie-
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pe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszyst-
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kich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
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§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym
uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania, sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa
za kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.

2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
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So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa

3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.

§ 23

§ 28

Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.

1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

§ 25

§ 29

1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.

Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.

§ 26

§ 31

1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.

1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.

§ 24

Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

§ 27

§ 33

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.

Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1991
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Za³¹cznik Nr 14
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.

STATUT SO£ECTWA REBLINO
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Reblino jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Reblino, Reblinko.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1952 i liczy 358
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 18.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: ............. .
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: ............. .
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
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przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy
albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty z³o¿enia
wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na
wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno 
gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu, us³ug,
owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;

c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
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n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
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§ 17

1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania,
sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa za
kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
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odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.

§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.
§ 28
1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
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§ 29

Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.

3.

§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 15
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA RUNOWO S£AWIEÑSKIE
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Runowo S³awieñskie jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Runowo S³awieñskie.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1959 i liczy 165
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 7.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: ............. .
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: ............. .
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych

4.

5.
6.
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w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady
i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych
so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji, zakres
i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa.
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3

1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, sta-
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nu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy

stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebra-
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nia, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej,
pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców nie-
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pe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
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c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje
prawo wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania,
sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa za
kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
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2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
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So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.
§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
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3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.
§ 28
1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Za³¹cznik Nr 16
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA SIERAKOWO
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Sierakowo jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Sierakowo.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1946 i liczy 224
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 28.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: Koció³ z XIV w. Dworek Wiejski.
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
spo³eczne: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, wietlica Wiejska.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
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Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3

1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
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przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1991

 5186 

Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy
albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty z³o¿enia
wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na
wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,

h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno 
gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu, us³ug,
owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
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c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.

3.

§ 15

5.

1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,

6.

4.

7.
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n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
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§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania,
sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa za
kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
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2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.
§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.
§ 28
1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
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a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê pod
obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 17
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA S£ONOWICE
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo S³onowice jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie S³onowice, Dobrzêcino.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1946 i liczy 341
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 10.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: Koció³ z XV w.
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: Szko³a Podstawowa im. Ksi¹¿¹t Pomorskich,
Orodek Zdrowia.
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Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;

e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c od
daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
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6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³oso-
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wania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochro-
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ny przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.

§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
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6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania,
sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa za
kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
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§ 18

1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
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§ 22

Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa

na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.

§ 23

§ 28

Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.

1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

§ 25

§ 29

1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.

Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.

§ 24

§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 26

§ 31

1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.

1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32

Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

§ 27

§ 33

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest

Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
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jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 18
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA S£ONOWICZKI
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo S³onowiczki jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie S³onowiczki, Ciechomice.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1946 i liczy 66 mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 12.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: ............. .
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: ............. .
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
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d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
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sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymie-

nionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
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f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów
komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno 
gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu, us³ug,
owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
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b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
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m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.

§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania,
sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa za
kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
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§ 25

1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27

Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.

§ 23

§ 28

§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.

Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.

1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
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§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 19
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA SYCEWICE
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Sycewice jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Sycewice, Miedzno.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1946 i liczy 1072
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 15.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: ............. .
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: Zespó³ Szkó³ Samorz¹dowych, Biblioteka
Samorz¹dowa, Orodek Zdrowia, Poczta, Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna, Spó³dzielnia Mieszkaniowa.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.

2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
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g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
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§6

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Ze-
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braniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizo-

wanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
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2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
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7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania,
sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa za
kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Ze-
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brania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.

wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.
§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

§ 22

§ 27

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
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na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.

jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§ 28

1. So³ectwo ciêgnica jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie ciêgnica.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1951 i liczy 135
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 12.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: Pa³ac z XIX w.
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: ............. .

1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od

Za³¹cznik Nr 20
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA CIÊGNICA
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1

Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
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d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic

i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymie-
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nionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³osprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
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b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;

l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
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6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
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§ 21

1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania,
sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa za
kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.

§ 18

§ 22

1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.

§ 17

§ 19

Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa

1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.

§ 20

§ 24

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

1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;

§ 23
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2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.

b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê pod
obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

§ 25

§ 29

1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.

Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.

§ 26

§ 31

1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.

1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.

§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 32

Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

§ 27

§ 33

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.

Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§ 28

1. So³ectwo Widzino jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Widzino.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1952 i liczy 528
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 38.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: ............. .
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: wietlica Wiejska.

1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub

Za³¹cznik Nr 21
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA WIDZINO
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1

Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
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3.

4.

5.
6.

i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3

1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
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h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
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2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.

4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej,
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pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
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b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
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7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania,
sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa za
kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Ze-

brania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
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wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa

2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.

§ 23

§ 28

Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.

1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.
§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.

§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32

Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

§ 27

§ 33

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 22
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.

STATUT SO£ECTWA WRZ¥CA
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Wrz¹ca jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Wrz¹ca.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1945 i liczy 488
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 28.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: ............. .
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: Wiejski Dom Kultury, Biblioteka Samorz¹dowa, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
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przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy
albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty z³o¿enia
wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na
wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1991

 5218 

h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno 
gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu, us³ug,
owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony
przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie
czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie
i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;

c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
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n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje
prawo wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.

Dziennik Urzêdowy
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§ 17

1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania,
sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa za
kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa od-
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wo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.

§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.
§ 28
1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
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§ 29

Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 23
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA ZAGÓRKI
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Zagórki jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Zagórki, Zbyszewo.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1952 i liczy 229
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 4.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: Pa³ac z II po³owy XVI w.
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: ............. .
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.

Dziennik Urzêdowy
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3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, sta-
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nu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy

stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebra-
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nia, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej,
pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców nie-
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pe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszyst-
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kich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym
uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania, sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa
za kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
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2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
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So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.
§ 25
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.
§ 26
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 27
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
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3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.
§ 28
1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
§ 29
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.
§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
§ 33
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Za³¹cznik Nr 24
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA ZÊBOWO
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1
1. So³ectwo Zêbowo jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Zêbowo.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1946 i liczy 137
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 16.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê:Koció³ z XVI w.
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: wietlica Wiejska.
Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
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Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3

1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;
g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
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przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
§6
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
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Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czy-

nów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno 
gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu, us³ug,
owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
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stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
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m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
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przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym
uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania, sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa
za kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.
§ 18
1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.

§ 21
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa
§ 23
Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
§ 24
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
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2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.

b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê pod
obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

§ 25

§ 29

1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.

Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.

§ 26

§ 31

1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.

1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.

§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 32

Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

§ 27

§ 33

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.

Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

§ 28

1. So³ectwo ¯elkówko jest po³o¿one w gminie Kobylnica.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie ¯elkówko, ¯elki,
¯elkowiec.
3. So³ectwo zosta³o za³o¿one w roku 1946 i liczy 126
mieszkañców.
4. Liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 5.
5. Do zabytków znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa zalicza siê: Pa³ac z II po³owy XVI w.
6. Na terenie so³ectwa dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje
publiczne: wietlica Wiejska.

1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub

Za³¹cznik Nr 25
do uchwa³y Nr VII/99/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA ¯ELKÓWKO
Rozdzia³ I
Metryka so³ectwa
§1

Rozdzia³ II
Postanowienia ogólne
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Gminy w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
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2. So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, statucie gminy i niniejszym statucie.
3. Statut so³ectwa okrela nazwê i obszar so³ectwa, zasady i tryb wyborów organów so³ectwa, organizacjê
i zadania organów so³ectwa, zakres zadañ przekazywanych so³ectwu przez gminê oraz sposób ich realizacji,
zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
so³ectwa.
4. Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce bie¿¹cych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu opinii
so³ectwa. So³ectwo posiada prawo sprzeciwu okrelone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, ¿e naruszone s¹ istotne interesy mieszkañców so³ectwa.
5. Granice so³ectwa ustala Rada Gminy w drodze uchwa³y.
6. Zmiana granic so³ectwa, jego zniesienie lub podzia³
mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów ogólno gminnych
w drodze uchwa³y Rady Gminy, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem podzia³u lub zniesienia so³ectwa mog¹
byæ mieszkañcy w liczbie 51% uprawnionych do
g³osowania zamieszkuj¹cy obszar, który to so³ectwo
obejmuje, albo organy gminy,
b) podzia³ lub zniesienie so³ectwa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami so³ectwa i w
uzasadnionych przypadkach równie¿ z mieszkañcami granicznych so³ectw, którzy maj¹ interes spo³eczno  prawny w zmianach granicy so³ectwa,
c) projekt granic so³ectwa po podziale sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami podzia³u so³ectwa,
d) przebieg granic so³ectwa powinien, w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
Rozdzia³ III
Zadania so³ectwa
§3
1. Do zadañ so³ectwa nale¿y zapewnienie udzia³u mieszkañców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
a) organizowania samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
b) wspó³dzia³ania z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych
postaw mieszkañców, a zw³aszcza gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania
mienia;
c) zapewnienia udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem wypoczynku;
d) dzia³ania owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
e) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz;
f) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i m³odzie¿y;

g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
h) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia przeciwpo¿arowego;
i) wspomagania gminy w realizacji jej zadañ.
§4
1. So³ectwo decyduje w nastêpuj¹cych sprawach:
a) wyboru jego organów wykonawczych;
b) w³aciwoci u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych, zwanych mieniem gminnym;
c) mienia komunalnego powierzonego so³ectwu w zarz¹d powierniczy, w sprawach bie¿¹cego korzystania z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du na
zasadach okrelonych statutem gminy;
d) przeznaczenia rodków finansowych bêd¹cych w
jego dyspozycji;
e) realizacji inicjatyw spo³ecznych;
f) utrzymania, konserwacji remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu
gminy.
2. So³ectwo wyra¿a opiniê we wszystkich istotnych dla
interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
a) planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych;
b) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska;
c) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêci
dotycz¹cej so³ectwa;
d) remontów i budowy dróg, ulic oraz owietlenia ulic
i placów, budowy, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych, przeznaczenia pustych lokali u¿ytkowych;
e) zmian w rozk³adach jazdy rodków komunikacji,
przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia
przystanków;
f) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa;
g) rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i targowisk.
3. So³ectwo wystêpuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie przekracza jego mo¿liwoci.
Rozdzia³ IV
Organy so³ectwa i zakres ich dzia³ania
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie;
b) So³tys.
2. Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od daty ich wyborów i odpowiada kadencji Rady Gminy.
4. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy w terminie do 5 miesiêcy po up³ywie ich kadencji.
5. Dzia³alnoæ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo³eczny.
6. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuj¹
organy gminy zgodnie z niniejszym statutem.
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§6

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
stali mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rady Gminy.
3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osów w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania wpisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu Wójt
Gminy oraz pracownicy gminy, którzy mog¹ zabieraæ
g³os i sk³adaæ owiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
§7
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa z jego
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkañców (Kobylnica 1/20)
uprawnionych do udzia³u w zebraniu;
b) Wójta Gminy,
c) Rady Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwyk³e odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku. Uchwalenie rocznego preliminarza wydatków i dochodów so³ectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej powinno nast¹piæ
przed uchwaleniem bud¿etu gminy.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 powinno byæ zwo³ywane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy so³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê na czyj
wniosek zebranie jest zwo³ywane, dok³adne okrelenie daty, godziny, miejsca i tematyki Zebrania oraz
podanie drugiego terminu Zebrania w przypadku braku quorum zgodnie z miejscowymi warunkami. W ka¿dym wypadku og³oszenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego wywiesza siê przed siedzib¹ So³tysa.
5. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa i Radê So³eck¹.
6. Zebranie Wiejskie nadzwyczajne zwo³uje So³tys w porozumieniu z Rad¹ So³eck¹ lub na wniosek Rady Gminy albo Wójta Gminy w terminie do 10 dni od daty
z³o¿enia wniosku, albo wczeniej, je¿eli warunki pozwalaj¹ na wczeniejsze zwo³anie Zebrania nadzwyczajnego.
§8
1. O ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/10
(Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
mieszkañców, za wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania obecnych na Zebraniu przeprowadza siê w konkretnej sprawie g³osowanie tajne.
3. Dla skutecznoci uchwa³ nie jest wymagana obecnoæ
1/10 (Kobylnica 1/20) uprawnionych do udzia³u w Ze-
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braniu mieszkañców, je¿eli Zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom okrelonym w § 7 ust. 4.
4. Po up³ywie 30 minut od godziny rozpoczêcia Zebrania, Zebranie mo¿e siê odbyæ niezale¿nie od liczby
obecnych, uprawnionych mieszkañców so³ectwa. Zebranie takie wówczas jest wa¿ne, a podejmowane
uchwa³y prawomocne.
5. Uchwa³y podpisuje So³tys.
§9
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa;
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej;
c) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do Rady Gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
 zmiany kompetencji,
 struktury organów so³ectwa,
 granic so³ectwa,
 zmiany zadañ i form uczestnictwa So³tysa w pracach Rady Gminy,
 zmiany zadañ zarz¹dzania i korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
 zasad w uprawnieniach do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy,
d) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego
oraz uchwalanie programów dzia³ania;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa i Rady So³eckiej;
f) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego so³ectwa,
g) uchwalanie programów i planów spo³ecznych czynów komunalnych w oparciu o rodki w³asne so³ectwa,
h) wystêpowanie do Wójta Gminy z wnioskami oraz
opiniami dotycz¹cymi realizacji zadañ i funkcji ogólno  gminnych na terenie so³ectwa,
i) opiniowanie projektów szczegó³owego zagospodarowania so³ectwa w zakresie komunikacji, handlu,
us³ug, owiaty i wypoczynku,
j) opiniowanie spraw o których mowa w § 4 ust. 2;
k) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du
w stosunku do mienia komunalnego przekazanego
so³ectwu w zarz¹d powierniczy;
l) wnioskowanie w sprawach dostosowania godzin
pracy placówek handlowych, us³ugowych, opieki
zdrowotnej i opiekuñczo-wychowawczych do potrzeb ludnoci oraz zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji;
m) realizacja zadañ okrelonych w § 3 niniejszego statutu, w szczególnoci poprzez:
 inicjowanie przedsiêwziêæ spo³ecznych o charakterze inwestycyjnym;
 przeprowadzanie w so³ectwie akcji i konkursów
maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki wsi;
 organizowanie mieszkañców do poprawy ochrony przeciwpo¿arowej w so³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 inicjowanie i uczestniczenie w przedsiêwziêciach
maj¹cych na celu zapewnienie opieki, organizo-
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wanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, ich wychowanie i wypoczynek;
 organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej i innej dla mieszkañców niepe³nosprawnych, w podesz³ym wieku, dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
§ 10
1. Zebranie Wiejskie z zastrze¿eniem § 18 prowadzi So³tys.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego Zebrania powinno siê znajdowaæ sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków
i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada So³tys lub
cz³onek Rady So³eckiej.
§ 11
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
Zebranie.
§ 12
W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie
Rady Gminy i Wójt Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 13
1. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:
a) datê, godzinê, miejsce zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie siê odbywa;
b) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza (protokólanta) zebrania;
c) nazwiska zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk;
d) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania;
e) zatwierdzony porz¹dek obrad;
f) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych
wniosków;
h) uchwa³y podjête na zebraniu;
i) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i sekretarza
(protokólanta),
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem
ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 14
1. Protokó³ powinien byæ w terminie do 7 dni po odbyciu
Zebrania przekazany Wójtowi Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z Zebrania i jego uchwa³y Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 15
1. So³tys jest organem wykonawczym w so³ectwie.
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2. Do kompetencji So³tysa nale¿y:
a) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
b) wystêpowanie w imieniu so³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych i prawnych interesów so³ectwa,
c) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci so³eckiej,
d) organizowanie zadañ so³ectwa,
e) kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa;
f) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki
tymi sk³adnikami mienia, w tym rodkami finansowymi, które gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych;
g) informowanie mieszkañców o wszystkich wa¿niejszych dla so³ectwa sprawach,
h) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawne;
i) stosowanie w ramach so³ectwa instrukcji kancelaryjnej trybu obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy;
j) prowadzenie teczki zawieraj¹cej statut so³ectwa, protoko³y i uchwa³y Zebrañ Wiejskich, Rady So³eckiej
i inne w miarê potrzeb oraz przechowywanie pieczêci so³ectwa;
k) sporz¹dzanie rozliczeñ gospodarczej i finansowej
dzia³alnoci so³ectwa;
l) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie ich
obradom,
m) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie jej obradom,
n) projektowanie prognozy i planów dzia³ania so³ectwa
i przedk³adanie ich Zebraniu Wiejskiemu,
o) przygotowywanie projektów uchwa³ dla Zebrania
Wiejskiego,
p) przygotowywanie projektu preliminarza wydatków
so³ectwa po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy,
q) wspó³dzia³anie z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S³u¿b¹ Zdrowia w sprawach dotycz¹cych zdrowia, ¿ycia ludzi, zg³aszania chorób zakanych, w³aciwego poziomu sanitarnego wsi,
r) wspó³dzia³anie z organami Stra¿y Po¿arnej na rzecz
profilaktyki przeciwpo¿arowej,
s) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w
zakresie obronnoci i ochrony po¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
3. Za czynnoci te mo¿e byæ przyznana so³tysowi dieta w
formie rycza³tu miesiêcznego w wysokoci ustalonej
przez Radê Gminy.
4. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy. Na sesjach Rady so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym, mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
5. So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno  organizacyjnej Urzêdu Gminy.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
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7. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 osób.
2. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys wsi.
3. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z so³tysem w
szczególnoci w realizacji zadañ o charakterze planuj¹cym, zarz¹dzaj¹cym, wykonawczym.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz w roku.
5. Do kompetencji Rady So³eckiej nale¿¹ nastêpuj¹ce
sprawy:
a) opracowanie projektów preliminarza wydatków so³ectwa oraz programów i planów dzia³ania,
b) inicjatywy dotycz¹ce udzia³u mieszkañców so³ectwa
w rozwi¹zywaniu jego problemów,
c) wspó³organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania
Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
d) przygotowywanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzanie
projektów uchwa³ tych Zebrañ;
e) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa;
f) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych, bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia wynikaj¹cego z
uchwa³y Zebrania Wiejskiego;
g) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach
so³ectwa;
6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organów samorz¹du gminnego, organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
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brania, stwierdza jego prawomocnoæ, a nastêpnie zarz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem § 19 ust 1.
3. Wójt Gminy uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz nadzoruje przestrzegania przepisów statutu
so³ectwa.
§ 19
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Zg³aszanie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie.
3. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 20
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania i cz³onkowie komisji.
§ 21

§ 18

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
na wniosek co najmniej 15 mieszkañców so³ectwa odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli
nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Wójt Gminy oraz organizacje spo³eczne,
polityczne, instytucje gospodarcze.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci wa¿nie oddanych g³osów.
4. Zarz¹dzenie i zwo³anie Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
uchwala Rada Gminy ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê
Zebrania oraz podaje wnioskodawcê odwo³ania.
5. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Rady Gminy lub
do Wójta Gminy. Rozpatrywane s¹ wy³¹cznie wnioski
zawieraj¹ce uzasadnienie.
6. Zebranie Wiejskie zobowi¹zane jest umo¿liwiæ zainteresowanym z³o¿enie wyjanieñ.
7. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
8. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych.

1. Zebranie Wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy, który dokonuje otwarcia Ze-

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub

§ 17
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem § 22,
zarz¹dza Rada Gminy w terminie przewidzianym w § 5
statutu.
2. W zarz¹dzeniu o wyborach podaje siê:
a) miejsce, godzinê, dzieñ Zebrania Wiejskiego,
b) propozycje porz¹dku obrad ze szczególnym uwzglêdnieniem wyboru przewodnicz¹cego zebrania,
sprawozdania z dzia³alnoci organów so³ectwa za
kadencjê, dyskusjê, powo³anie komisji wyborczej,
zg³aszanie kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej, g³osowanie, og³oszenie wyników g³osowania.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybieraj¹
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej tylko sporód kandydatów zg³oszonych na zebraniu. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.
4. G³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odbywa siê wy³¹cznie osobicie.
5. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Rady
Gminy.
6. Na kartach do g³osowania komisja wyborcza wpisuje
w kolejnoci alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów.
7. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach ca³kowicie przedartych
i innych ni¿ te, o których mowa w ust. 5 i 6.

§ 22
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Rozdzia³ V
Postanowienia dotycz¹ce
gospodarki finansowej so³ectwa

2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy, a w zakresie spraw finansowych
Skarbnik Gminy.
3. Dzia³alnoæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rady Gminy
i Skarbnika Gminy.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest czuwaæ, ¿eby mienie
so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie
oraz aby dochody so³ectwa, w tym wiadczenia przekazywane na jego rzecz by³y wydatkowane zgodnie z
prawem i niniejszym statutem.

§ 23

§ 28

Rada Gminy upowa¿nia organy so³ectwa, wed³ug ich
kompetencji do:
a) organizowania na terenie so³ectwa imprez, wystaw,
koncertów, konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz dzia³alnoci gospodarczej;
b) dysponowania przychodami so³ectwa pochodz¹cymi
z wp³ywów z dzia³alnoci okrelonej w pkt a.
1. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³ w bud¿ecie gminy;
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z wp³ywów
z dzia³alnoci okrelonej w § 23;
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ na rzecz so³ectwa;
e) op³aty uzyskiwane z oddanych do korzystania sk³adników mienia komunalnego;
2. Fundusze so³ectwa gromadzone s¹ na rachunku bankowym Urzêdu Gminy, którym dysponuje Rada So³ecka.

1. Wójt Gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ
uchwa³y i opinie organów so³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego
stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê, zawiadamiaj¹c jednoczenie Radê
Gminy.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do Wójta
Gminy na rozstrzygniêcia organów gminy, o których
mowa w ust. 1 i 2, gdy naruszaj¹ one istotne interesy
mieszkañców lub w ka¿dej innej sprawie dot. so³ectwa.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw:
a) uznaje jego zasadnoæ, lub
b) w razie nie uwzglêdnienia sprzeciwu, wnosi sprawê
pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

§ 25

§ 29

1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy na podstawie rocznego planu finansowo  rzeczowego.
2. rodki finansowe so³ectwa winny byæ przeznaczone
w szczególnoci na:
a) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych;
b) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d so³ectwa;
c) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali, dzia³alnoci¹
organów so³ectwa i obs³ug¹ techniczno  kancelaryjn¹.

Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów so³ectwa
oraz organizuje wymianê dowiadczeñ w tym zakresie.

§ 26

§ 31

1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka, dzia³alnoæ w tym zakresie podlega corocznemu skwitowaniu przez Zebranie Wiejskie.
2. Nie udzielenie skwitowania jest równoznaczne z odwo³aniem organów wymienionych w ust. poprzedzaj¹cym.
3. Przepisy § 21 ust. 3 i § 22 ust. 1 niniejszego statutu
stosuje siê odpowiednio.

1. Zmiana statutu so³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy.
2. Spory miêdzy organami so³ectwa wynik³e na tle interpretacji niniejszego statutu oraz odwo³añ wobec decyzji organów Rady Gminy naruszaj¹cych istotne interesy spo³eczne rozpatruje Rada Gminy.

wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Rada Gminy
w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej zarz¹dza So³tys, informuj¹c o tym Wójta
Gminy.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § § 19 i 20 niniejszego statutu.

§ 24

§ 30
W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójta Gminy
wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z so³ectwem.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 32

Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

§ 27

§ 33

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.

Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 1992, 1993

1992
UCHWA£A Nr VII/103/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie uznania niektórych obszarów za u¿ytki ekologiczne.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.), oraz art. 34 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. c art. 30 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99
poz. 1079 z pón. zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uznaje siê za u¿ytki ekologiczne, zwane dalej u¿ytkami obszary maj¹ce istotne znaczenie dla zachowania
zasobów genowych i typów rodowisk, wymienione w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
U¿ytek ekologiczny uwzglêdnia siê w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uwidacznia w
ewidencji gruntów.
§2
Na terenie u¿ytku zabrania siê:
 zmiany sposobu u¿ytkowania terenu,
 zmiany stosunków wodnych,
 zanieczyszczania wód, gleby i powierzchni ziemi,
 wydobywania minera³ów i torfu,
 niszczenia pozyskiwania lub uszkadzania drzew i innych
rolin.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ
Urzêdu Gminy w Kobylnicy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§6
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy w Kobylnicy Nr XXXII/
388/2001 z 3 grudnia 2001 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VII/103/2003
Rady Gminy w Kobylnicy
z dnia 24 czerwca 2003 r.

L. p. Przedmiot ochrony
1.

Torfowisko
niskie nadrzeczne

Powierzchnia
Po³o¿enie
(ha)
(gmina, nr dzia³ki)
Gmina Kobylnica
5,7
Obrêb Komi³owo
Dz. nr 41/2

2.

3.

4.

5.

6.

Gmina Kobylnica
Obrêb Komi³owo
Dz. nr 51/2
Gmina Kobylnica
Torfowisko
1,56 Obrêb Lubuñ
niskie nadrzeczne
Dz. nr 248
Gmina Kobylnica
£¹ka torfowiskowa 1,24 Obrêb ¯elkówko
Dz. nr 27
Gmina Kobylnica
£¹ka torfowiskowa 10,43 Obrêb ¯elkówko
Dz. nr 53
Gmina Kobylnica
£¹ka torfowiskowa 15,63 Obrêb ¯elkówko
Dz. nr 51
Torfowisko niskie
nadrzeczne

4,39

1993
UCHWA£A Nr VII/100/2003
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 808 i 811
w obrêbie geodezyjnym Kobylnica.
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 (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zmiany: 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,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmuj¹cego dzia³ki nr 808 i 811
w obrêbie geodezyjnym Kobylnica, stanowi¹cy zmianê
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr III/21/94 Rady Gminy w Kobylnicy z 25 marca 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 15, poz. 102 z 29 kwietnia
1994 r.), zwany dalej planem.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w planie:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy  linia na rysunku
planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku 
nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów;
2) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynków
po obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni terenu lub wydzielonej dzia³ki, wyra¿ona w procentach;
3) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynków mierzona od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu po³aci dachowych;
4) przepisy szczególne  aktualne przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi.

Dziennik Urzêdowy
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§3
Obszar dzia³ek nr 808 i 811, obejmuj¹cy w ca³oci grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego,
³¹cznie o powierzchni 1,26 ha, w tym 1,22 ha  u¿ytki rolne klasy IIIb i 0,04 ha  u¿ytki rolne klasy IVa, przeznacza
siê na cele nierolnicze i nielene.
§4
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na dwa
tereny: teren us³ug, produkcji z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej i teren na poszerzenie drogi dojazdowej,
oznaczone symbolami literowymi i wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi.
§5
Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1) teren U,P/Mn
a) przeznaczenie terenu:
 teren us³ug, produkcji z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej. Us³ugi, produkcja o uci¹¿liwoci zamykaj¹cej siê w granicach w³asnoci.
Funkcja mieszkaniowa w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym lub wbudowana, integralnie
powi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹,
b) zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane:
 minimalna powierzchnia dzia³ki  3000 m2,
c) warunki, zasady i standardy zagospodarowania
terenu i kszta³towania zabudowy:
 ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej teren
U,P/Mn od drogi powiatowej DP 39178 i 6 m
od linii rozgraniczaj¹cej tereny U,P/Mn i KD, jak
na rysunku planu,
 maksymalna powierzchnia zabudowy  do
30%,
 wysokoæ zabudowy  do 10 m,
 poziom posadowienia parteru budynków  do
50 cm ponad poziom terenu,
 dachy dwu- lub wielospadowe, o preferowanym spadku po³aci od 300 do 450, pokrycie
dachowe: dachówka ceramiczna lub inne podobne,
 powierzchnia terenu czynna biologicznie musi
wynosiæ minimum 50% powierzchni terenu lub
wydzielonej dzia³ki,
 rozplanowanie i forma budynków winny tworzyæ harmonijn¹ ca³oæ, nawi¹zuj¹c¹ do krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy,
d) zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z drogi powiatowej DP 39178  ul. Widziñskiej i z drogi dojazdowej przebiegaj¹cej
wzd³u¿ pó³nocnej granicy planu,
 w granicach dzia³ek zapewniæ miejsca postojowe dla sta³ych i okresowych u¿ytkowników w
iloci odpowiadaj¹cej programowi inwestycji,
e) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gu wiejskiego przebiegaj¹cego w ul. Widziñskiej. Zaopatrzenie w wodê w warunkach specjalnych
 z ujêcia wody w Runowie lub w Widzinie,
 odprowadzenie cieków bytowo-gospodar-

Poz. 1993

czych do istniej¹cej kanalizacji gminnej przebiegaj¹cej w ul. Widziñskiej,
 odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych
z powierzchni przepuszczalnych do gruntu,
 odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych
z dachów, z powierzchni dojazdowych, placów
i parkingów o trwa³ej nawierzchni do kanalizacji
deszczowej planowanej w s¹siaduj¹cej drodze
powiatowej  ulicy Widziñskiej.
Do czasu realizacji planowanej kanalizacji wody
deszczowe i roztopowe z wy¿ej wymienionych powierzchni mog¹ byæ, po ujêciu lokalnymi systemami kanalizacji deszczowej wprowadzone do
gruntu, pod warunkiem, ¿e wszystkie pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych zostan¹
oczyszczone w stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych,
 odpady komunalne nale¿y gromadziæ w szczelnych pojemnikach, w miarê mo¿liwoci segregowaæ, a nastêpnie wywoziæ na sk³adowisko odpadów. Odpady inne ni¿ komunalne nale¿y zagospodarowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi,
 zaopatrzenie w gaz ziemny z planowanej sieci
gazowej niskiego cinienia na warunkach okrelonych przez gestora sieci,
 zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych
wykorzystuj¹cych do spalania paliwa ekologiczne np.: gaz ziemny, olej opa³owy lekki, itp.,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
sieci NN lub SN, na warunkach ustalonych przez
w³aciciela sieci,
 owietlenie projektowaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie dla potrzeb obrony
cywilnej,
f) warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego i zdrowia ludzi:
 uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci nie mo¿e
przekroczyæ granic w³asnoci,
 obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci spowodowanych w³asnym przedsiêwziêciem inwestycyjnym, nale¿y zabezpieczyæ dostêpnymi rodkami technicznymi przed tymi uci¹¿liwociami,
 czasowo, to jest do momentu funkcjonowania na
przyleg³ej do terenu U,P/Mn dzia³ce nr 807 hodowli
zwierz¹t futerkowych, wyklucza siê lokalizacjê
nowych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi  w czêci terenu U,P/
Mn oznaczonej na rysunku planu, oraz dzia³alnoæ
gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na wytwarzaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu artyku³ów ¿ywnociowych oraz handlu tymi artyku³ami  w granicach terenu U,P/Mn,
 istniej¹c¹ napowietrzn¹ liniê elektroenergetyczn¹
NN nale¿y zdemontowaæ, a do czasu demonta¿u
zachowaæ pas ochronny, wolny od zabudowy,
szerokoci 2 x 2,5 m od skrajnych przewodów linii, jak na rysunku planu,
 wzd³u¿ granic terenu nale¿y urz¹dziæ zieleñ krajobrazowo-izolacyjn¹, z uwzglêdnieniem wjazdów,
 wjazdy nale¿y projektowaæ maksymalnie chroni¹c
przydro¿ne drzewa, rosn¹ce wzd³u¿ drogi powiatowej DP 39178;
2) teren KD:

 5239 

Poz. 1993

a) przeznaczenie terenu:
 teren na poszerzenie drogi dojazdowej,
b) parametry:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych od 0 do 1,5 m,
jak na rysunku planu.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, wykonany
na mapie w skali 1: 500, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1 nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu;
3) symbole literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów:
a) U,P/Mn  teren us³ug, produkcji z dopuszczeniem
funkcji mieszkaniowej,
b) KD  teren na poszerzenie drogi dojazdowej;
4) nieprzekraczalne linie nowoprojektowanej zabudowy;
5) czêæ terenu U,P/Mn, w której czasowo wyklucza siê
lokalizacjê nowych obiektów z pomieszczeniami
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi;
6) istniej¹ca napowietrzna linia elektroenergetyczna NN
docelowo do demonta¿u;
7) pas ochronny od istniej¹cej napowietrznej linii elektroenergetycznej NN, obowi¹zuj¹cy do czasu demonta¿u linii;
8) zieleñ krajobrazowo-izolacyjna.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§7

Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, o której mowa w art. 36 poz. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 30%.
§8
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica wymienionego w § 1 uchwa³y.
§9
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do niezw³ocznego przedstawienia Wojewodzie uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem, skierowania uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz umieszczenia odpisu
niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem planu na okres 14
dni na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
Kobylnica.
§ 10
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 9, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych
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