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2052
UCHWA£A Nr VI/74/2003
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Kartuzy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3 oraz
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806) Rada Miejska w Kartuzach po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kartuzy za rok 2002 i zapoznaniu siê z opini¹ i wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Gminy Kartuzy za rok 2002 oraz uchwa³¹ sk³adu orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
Nr 31/I/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. dotycz¹ca zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Gminy Kartuzy za 2002 r. uchwala, co nastêpuje:

stra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r.
o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomoci (M.P Nr 30
poz. 197) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwê  Bursztynowa ulicy po³o¿onej prostopadle do ulicy Chmieleñskiej w kierunku po³udniowo
 wschodnim, a nastêpnie w kierunku pó³nocno  wschodnim równolegle do tej¿e.
§2
Przebieg ulicy wymienionej w § 1 wyznaczony jest na
mapie ewidencyjnej stanowi¹cej za³¹cznik* do niniejszej
uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy.

§1

§4

Udziela siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy absolutorium
z wykonania bud¿etu Gminy Kartuzy za rok 2002.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2
Za³¹cznikami* do niniejszej uchwa³y s¹:
1. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu za rok 2002.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
3. Uchwa³a Nr 31/I/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. sk³adu
orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Rady
Miejskiej w Kartuzach.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst

2053
UCHWA£A Nr VI/85/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miecie Kartuzy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806)
oraz poz. 1 pkt 7, 9, 11 i 12 wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom, placom i numeracji porz¹dkowej nieruchomoci stanowi¹cych za³¹cznik do Zarz¹dzenia Mini* Za³¹czników nie publikuje siê.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿yciu z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst

2054
UCHWA£A Nr VI/86/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowoci
Mirachowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806)
oraz poz. 1 pkt 7, 9, 11 i 12 wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom, placom numeracji porz¹dkowej nieruchomoci stanowi¹cych za³¹cznik do Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r.
o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomoci (M.P Nr 30
poz. 197) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwê  STARE NADLENICTWO w jêzyku kaszubskim STÔRÉ NADLESYÑSTWÓ ulicy biegn¹cej w lewo od ulicy  Pocztowej w kierunku pó³nocno
zachodnim do kierunku zabudowania Nadlenictwa Kartuzy.
§2
Przebieg ulicy wymienionej w § 1 wyznaczony jest na
mapie ewidencyjnej stanowi¹cej za³¹cznik* do niniejszej
uchwa³y.
* Za³¹czników nie publikuje siê.
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§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿yciu z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst

2055
UCHWA£A Nr VI/80/2003
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki Nr
1/6 oraz czêci dzia³ki Nr 100/5 po³o¿onych przy ul. Sambora w miecie Kartuzy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r.
Nr 15 poz. 139; zm. 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) oraz
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U.
nr62, poz. 718, zm. Dz.U z 2001 Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Kartuzy zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XIV/38/80 RN MiG Kartuzy z dnia 26 marca 1980 r.
(Dz. Urz. WRN z 1980 r. Nr 9, poz. 32), zmian ww. planu
zatwierdzonymi uchwa³ami: Nr XVII/56/86 RN MiG Kartuzy z dnia 19 grudnia 1986 r. (Dz. Urz. WG z 1987 r. Nr 3,
poz. 24), Nr XXXIV/37/92 RG Kartuzy z dnia 19 maja 1992 r.
(Dz. Urz. WG z 1992 r. Nr 14, poz. 78), Nr VI/44/94 RG
Kartuzy z dnia 15 listopada 1994 r. (Dz. Urz. WG z 1994 r.
Nr 34, poz. 179) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Teren dzia³ki Nr 1/6 w Kartuzach przy ul. Sambora o powierzchni oko³o 0,17 ha przeznacza siê na zabudowê
mieszkaniowo-pensjonatow¹ z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹, oraz czêæ dzia³ki Nr 100/5 o powierzchni oko³o
1.26 ha przeznacza siê na teren zieleni parkowej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MP  powierzchnia: 0.17 ha (dzia³ka Nr 1/6)
Funkcja:  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ  nie ustala siê,
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Wielkoæ podzia³u  minimalna wielkoæ dzia³ki
1700 m2,
Procent pokrycia zabudow¹  maksymalnie 30%,
Wysokoæ zabudowy  do 2.5 kondygnacji naziemnych,
nie wiêcej ni¿ 11.0 m,
Linie zabudowy  zgodnie z rysunkiem planu.
Udogodnienia urbanistyczne:
Mo¿liwoæ realizacji obiektów ma³ej architektury.
Parkingi:
Nale¿y zabezpieczyæ dla us³ug minimum 2 miejsca na
100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Obs³uga komunikacyjna: dojazd od ulicy Sambora,
woda: z sieci miejskiej,
odprowadzenie cieków: do kanalizacji istniej¹cej ogólnosp³awnej,
odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji ogólnosp³awnej, z parkingów i miejsc postojowych do kanalizacji po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych,
ogrzewanie: w³asne olejowe lub gazowe,
energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN
gospodarka odpadami: wywóz na wysypisko gminne.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Powierzchnia aktywna biologicznie nie mniejsza ni¿
50% pow. ogólnej dzia³ki.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej w obiektach wbudowanych i wolnostoj¹cych winna bezwzglêdnie ograniczaæ siê do granic w³asnoci
pomieszczeñ lub obiektu.
Stawka procentowa: 5%
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki
Raduni i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone Decyzj¹ Nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku.
ZP  powierzchnia 1.26 ha (czêæ dzia³ki Nr 100/5)
Funkcja:  przeznacza siê na potrzeby terenów zielonych biologicznie aktywnych, zieleñ parkowa
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ  0,
Wielkoæ podzia³u  zakaz podzia³ów,
Procent pokrycia zabudow¹  nie ustala siê,
Wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
Linie zabudowy  nie ustala siê.
Udogodnienia urbanistyczne:
Mo¿liwoæ przeprowadzenia ci¹gu spacerowego do
lasu pod warunkiem zachowania istniej¹cego drzewostanu, mo¿liwoæ lokalizacji elementów ma³ej architektury. Mo¿liwoæ wykorzystania istniej¹cych rowów
i zbiorników wodnych (po przeprowadzeniu niezbêdnych prac melioracyjnych) do celów rekreacji.
Parkingi:
Wyklucza siê.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Obs³uga komunikacyjna: dojcie z wewn¹trzosiedlowych ci¹gów komunikacyjnych od strony ulicy Sambora i od ulicy S³onecznej,
woda: nie ustala siê,
odprowadzenie cieków: nie ustala siê,
odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie,
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ogrzewanie: nie ustala siê,
energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN
gospodarka odpadami: wywóz na wysypisko gminne.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
Teren aktywny przyrodniczo z wysokim udzia³em zieleni wysokiej, niskiej i redniej- do zachowania tworz¹cy lokalny system terenów otwartych spójny z kompleksem lenym.
Grunty lene Ls nale¿y pozostawiæ w dotychczasowym
u¿ytkowaniu.
Stawka procentowa: 0%
Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki
Raduni i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone Decyzj¹ Nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.
Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury:
Ca³oæ obszaru opracowania po³o¿ona w otulinie strefy konserwatorskiej zabytkowego zespo³u urbanistycznego miasta Kartuzy wpisanego do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  strefa ograniczenia
gabarytu i ochrony krajobrazu.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy
dzia³kê Nr 1/6 i czêæ dzia³ki Nr 100/5 po³o¿onych przy ul.
Samboraj w Kartuzach stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1 i Nr 2
do uchwa³y wykonane w skali 1:500 (za³. Nr 1) i 1:1000
(Za³. Nr 2).
Na rysunkach planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) tereny zabudowy mieszkalno-pensjonatowej MP,
d) tereny zieleni parkowej ZP.
e) zbiorniki wodne
§3
1)

2)
3)

4)

Poz. 2055, 2056
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Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
nezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
uieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kartuzach,
uo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych
im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w
art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
nle¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§4

We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kartuzy obejmuj¹cy dzia³kê Nr 1/6 i czêæ dzia³ki Nr 100/5 przy ul. Sambora w Kartuzach.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst

2056
UCHWA£A Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê statuty jednostek pomocniczych:
1) osiedli w brzmieniu za³¹czników od nr 1-8 do niniejszej uchwa³y,
2) so³ectw w brzmieniu za³¹czników od nr 9-20 do niniejszej uchwa³y,
§2
Traci moc uchwa³a Nr II/6/95 Rady Miasta i Gminy
w Dzierzgoniu z dnia 26 stycznia 1995 r., w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy Dzierzgoñ
i Nr XXXIV/140/2000 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
14 listopada 2000 r. w sprawie statutu so³ecwta Prakwice.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dzierzgonia.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Procyk
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
STATUT
Osiedla Nr 1 w Dzierzgoniu
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
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2. Osiedle dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.

2) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa.

§2

§8

1. Osiedle Nr 1 w Dzierzgoniu obejmuje miasto Dzierzgoñ ulice: Elbl¹ska, Os.W.Jagie³³y, Reja, Kajki, Limanowskiego, Linki, Morcinka, Pionierska, Westerplatte,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik nr 1 do Statutu*.
2. Siedzib¹ Osiedla jest miasto Dzierzgoñ.

1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alnoci Zarz¹du Osiedla. W tym celu Zebranie Mieszkañców mo¿e
wy³aniaæ komisje.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców, podejmuj¹c uchwa³ê
o powo³aniu komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela
precyzyjnie jej zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.

§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) Osiedle  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1,
niniejszego statutu,
3) statut  statut Osiedla,
4) Zarz¹d  organ wykonawczy Osiedla,
5) przewodnicz¹cy Zarz¹du  przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla,
6) Ogólne Zebranie Mieszkañców  organ uchwa³odawczy Osiedla.
§4
Niniejszy statut okrela w szczególnoci:
1) organizacjê i zadania Osiedla i Zarz¹du Osiedla,
2) zasady i tryb wyborów Zarz¹du Osiedla,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania Osiedla
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania osiedla jest
zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
CZÊÆ III
Organy Osiedla i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami Osiedla s¹: Ogólne Zebranie Mieszkañców
jako organ uchwa³odawczy oraz Zarz¹d Osiedla jako
organ wykonawczy.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: przewodnicz¹cy, jego zastêpca oraz 3 cz³onków.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach
okrelonych w § 5, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie Zarz¹du Osiedla,
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.

CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania
i przebiegu Ogólnego Zebrania Mieszkañców
§9
1. Do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców uprawnione s¹ osoby, które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi
mieszkañcami Osiedla i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych
mieszkañców Osiedla uprawnionych do uczestniczenia w Zebraniu okrela Zarz¹d Miejski na podstawie
dokumentów ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Ogólnego Zebrania Mieszkañców powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na Zebranie i jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ Zarz¹dowi Osiedla oraz obecnym
na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w organach Osiedla.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Zarz¹dowi
Osiedla, przewodnicz¹cemu Zarz¹du oraz 10 uczestnikom Zebrania Osiedla.
§ 11
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³ywane jest przez przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
2. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
3. Je¿eli w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców nie bierze
udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po
up³ywie 30 minut przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla
wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie
odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
4. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla zwo³uje Ogólne Zebranie Mieszkañców:
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a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie organów gminy,
c) na wniosek 20 osób uprawnionych do udzia³u w ogólnym zebraniu mieszkañców.
§ 12
1. Obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców przewodniczy przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
2. Pod nieobecnoæ przewodnicz¹cego zarz¹du osiedla
obradom Zebrania Mieszkañców przewodniczy z-ca
przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy i zastêpca przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nie mo¿e prowadziæ
zwo³anego Zebrania Mieszkañców, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Zarz¹du uczestnicz¹cy w Zebraniu.
4. Zasady wymienione w ust. 1-3 dotycz¹ odpowiednio
posiedzeñ Zarz¹du Osiedla.
§ 13
W Ogólnym Zebraniu Mieszkañców mog¹ braæ udzia³
cz³onkowie Rady Miejskiej oraz Zarz¹du Miejskiego dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
Zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Przewodniczenie obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
ogólnego zebrania mieszkañców.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Ogólnemu
Zebraniu Mieszkañców poddania pod g³osowanie
wniosku, jeli jego przedmiot odpowiada przyjêtemu
porz¹dkowi obrad.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub osoby, o których
mowa w § 12 ust. 2 i 3 przygotowuj¹ porz¹dek obrad
Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
§ 16
1. Organy Osiedla podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w g³osowaniu jawnym chyba, ¿e statut stanowi inaczej.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca Osiedla uczestnicz¹cego w Zebraniu lub posiedzeniu Zarz¹du Osiedla,
g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie
uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a,
wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjêta.
3. Zasady g³osowania wymienione w ust. 1 i 2 stosuje
siê odpowiednio do uchwa³ Zarz¹du Osiedla.
§ 17
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y Ogólnego Zebrania

Mieszkañców oraz inne zadania okrelone przepisami
prawa i uchwa³ami organów gminy.
2. Do zadañ przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nale¿y
w szczególnoci:
1) reprezentowanie osiedla na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Zarz¹dowi Osiedla,
3) zwo³ywanie i organizowanie Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
5) wykonywanie uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) uczestnictwo w sesjach rady miejskiej, a tak¿e w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
8) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci osiedla,
9) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoci na zebraniu mieszkañców,
§ 18
Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ Zarz¹d Osiedla do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.
§ 19
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla korzysta z ochrony
prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 20
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla mo¿e uczestniczyæ w
pracach Rady Miejskiej na zasadach okrelonych w statucie gminy.
§ 21
1. Z ka¿dego Zebrania Mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie, zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Z ka¿dego posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ dane wymienione w ust. 1.
3. Protoko³y i uchwa³y numeruje siê cyframi arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dej kadencji.
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4. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów Osiedla zapewnia Burmistrz.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru Zarz¹du Osiedla
§ 22
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców wybiera przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla, zastêpcê przewodnicz¹cego
oraz cz³onków Zarz¹du Osiedla na okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na przewodnicz¹cego, zastêpcê przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania uprawnieni do g³osowania.
§ 23
1. Wybory Zarz¹du Osiedla zarz¹dza w drodze uchwa³y
Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji wymienionych organów. Uchwa³ê Rady miejskiej
podaje siê do wiadomoci publicznej.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców dla wyborów Zarz¹du
Osiedla zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Zarz¹du Osiedla.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ.
§ 24
1. W celu przeprowadzenia wyborów Zarz¹du Osiedla
Ogólne Zebranie mieszkañców powo³uje 3-osobow¹
Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko przewodnicz¹cego, jego zastêpcy
oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Osiedla.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 25
1. Zarz¹d Osiedla jest bezporednio odpowiedzialny
przed Ogólnym Zebraniem Mieszkañców i mo¿e byæ
odwo³any przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w
g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla lub wszystkich cz³onków Zarz¹du z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 23-24.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Zarz¹du Osiedla przeprowadza przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla informuj¹c o tym Zarz¹d Miejski.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Osiedla
§ 27
Nadzór na dzia³alnoci¹ Osiedla sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§ 28
Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ Osiedla s¹:
Rada Miejska, Burmistrz, a w sprawach finansowych 
skarbnik gminy.
§ 29
Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania osiedla.
§ 30
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla obowi¹zany jest do
przed³o¿enia Burmistrzowi uchwa³ Ogólnego Zebrania
Mieszkañców w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
2. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców sprzeczna
z prawem jest niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.
§ 31
1. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub
rzetelnoci mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców
i za¿¹daæ ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
§ 32
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
Zarz¹d Osiedla,Rada Miejska, na wniosek Burmistrza,
mo¿e w drodze uchwa³y odwo³aæ Zarz¹d Osiedla.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y
o odwo³aniu Zarz¹du Osiedla, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni funkcjê Zarz¹du Osiedla do czasu wyboru nowego Zarz¹du.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 33
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 34
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 35
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
STATUT
Osiedla Nr 2 w Dzierzgoniu
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. Osiedle dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
§2
1. Osiedle Nr 2 w Dzierzgoniu obejmuje miasto Dzierzgoñ ulice: Okrzei, 3 Maja, Krzywa, Wojska Polskiego,
¯eromskiego, ¯urawia, oraz miejscowoæ Judyty, którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do statutu.
2. Siedzib¹ Osiedla jest miasto Dzierzgoñ.
§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) Osiedle  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1,
niniejszego statutu,
3) statut  statut Osiedla,
4) Zarz¹d  organ wykonawczy Osiedla,
5) przewodnicz¹cy Zarz¹du  przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla,
6) Ogólne Zebranie Mieszkañców  organ uchwa³odawczy Osiedla.
§4
Niniejszy statut okrela w szczególnoci:
1) organizacjê i zadania Osiedla i Zarz¹du Osiedla,
2) zasady i tryb wyborów Zarz¹du Osiedla,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania Osiedla
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania osiedla jest
zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.

CZÊÆ III
Organy Osiedla i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami Osiedla s¹: Ogólne Zebranie Mieszkañców
jako organ uchwa³odawczy oraz Zarz¹d Osiedla jako
organ wykonawczy.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: przewodnicz¹cy, jego zastêpca oraz 4 cz³onków.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach
okrelonych w § 5, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie Zarz¹du Osiedla,
2) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alnoci Zarz¹du Osiedla. W tym celu Zebranie Mieszkañców mo¿e
wy³aniaæ komisje.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców, podejmuj¹c uchwa³ê
o powo³aniu komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela
precyzyjnie jej zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania
i przebiegu Ogólnego Zebrania Mieszkañców
§9
1. Do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców uprawnione s¹ osoby, które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi
mieszkañcami Osiedla i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych
mieszkañców Osiedla uprawnionych do uczestniczenia w Zebraniu okrela Zarz¹d Miejski na podstawie
dokumentów ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Ogólnego Zebrania Mieszkañców powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na Zebranie i jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ Zarz¹dowi Osiedla oraz obecnym
na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
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5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w organach Osiedla.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Zarz¹dowi
Osiedla, przewodnicz¹cemu Zarz¹du oraz 10 uczestnikom Zebrania Osiedla.
§ 11
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³ywane jest przez przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
2. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
3. Je¿eli w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców nie bierze
udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po
up³ywie 30 minut przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla
wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie
odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
4. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla zwo³uje Ogólne Zebranie Mieszkañców:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie organów gminy,
c) na wniosek 20 osób uprawnionych do udzia³u w
ogólnym zebraniu mieszkañców.
§ 12
1. Obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców przewodniczy przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
2. Pod nieobecnoæ przewodnicz¹cego zarz¹du osiedla
obradom Zebrania Mieszkañców przewodniczy z-ca
przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy i zastêpca przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Mieszkañców, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Zarz¹du uczestnicz¹cy
w Zebraniu.
4. Zasady wymienione w ust. 1-3 dotycz¹ odpowiednio
posiedzeñ Zarz¹du Osiedla.
§ 13
W Ogólnym Zebraniu Mieszkañców mog¹ braæ udzia³
cz³onkowie Rady Miejskiej oraz Zarz¹du Miejskiego dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
Zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Przewodniczenie obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
ogólnego zebrania mieszkañców.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Ogólnemu
Zebraniu Mieszkañców poddania pod g³osowanie
wniosku, jeli jego przedmiot odpowiada przyjêtemu
porz¹dkowi obrad.
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1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub osoby, o których
mowa w § 12 ust. 2 i 3 przygotowuj¹ porz¹dek obrad
Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
§ 16
1. Organy Osiedla podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w g³osowaniu jawnym chyba, ¿e statut stanowi inaczej.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca Osiedla uczestnicz¹cego w Zebraniu lub posiedzeniu Zarz¹du Osiedla,
g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie
uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a,
wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjêta.
3. Zasady g³osowania wymienione w ust. 1 i 2 stosuje
siê odpowiednio do uchwa³ Zarz¹du Osiedla.
§ 17
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz inne zadania okrelone przepisami
prawa i uchwa³ami organów gminy.
2. Do zadañ przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nale¿y
w szczególnoci:
1) reprezentowanie osiedla na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Zarz¹dowi Osiedla,
3) zwo³ywanie i organizowanie Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
5) wykonywanie uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) uczestnictwo w sesjach rady miejskiej, a tak¿e w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
8) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci osiedla,
9) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoci na zebraniu mieszkañców,
§ 18
Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ Zarz¹d Osiedla do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.
§ 19
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla korzysta z ochrony
prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 20
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla mo¿e uczestniczyæ w
pracach Rady Miejskiej na zasadach okrelonych w statucie gminy.
§ 21
1. Z ka¿dego Zebrania Mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci,
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3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie, zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Z ka¿dego posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ dane wymienione w ust. 1.
3. Protoko³y i uchwa³y numeruje siê cyframi arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dej kadencji.
4. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów Osiedla zapewnia Burmistrz.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru Zarz¹du Osiedla
§ 22
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców wybiera przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla, zastêpcê przewodnicz¹cego
oraz cz³onków Zarz¹du Osiedla na okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na przewodnicz¹cego, zastêpcê przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania uprawnieni do g³osowania.
§ 23
1. Wybory Zarz¹du Osiedla zarz¹dza w drodze uchwa³y
Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji wymienionych organów. Uchwa³ê Rady miejskiej
podaje siê do wiadomoci publicznej.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców dla wyborów Zarz¹du
Osiedla zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Zarz¹du Osiedla.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ.
§ 24
1. W celu przeprowadzenia wyborów Zarz¹du Osiedla
Ogólne Zebranie mieszkañców powo³uje 3-osobow¹
Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko przewodnicz¹cego, jego zastêpcy
oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Osiedla.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 25
1. Zarz¹d Osiedla jest bezporednio odpowiedzialny
przed Ogólnym Zebraniem Mieszkañców i mo¿e byæ

odwo³any przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w
g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla lub wszystkich cz³onków Zarz¹du z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 23-24.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Zarz¹du Osiedla przeprowadza przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla informuj¹c o tym Zarz¹d Miejski.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Osiedla
§ 27
Nadzór na dzia³alnoci¹ Osiedla sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§ 28
Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ Osiedla s¹:
Rada Miejska, Burmistrz, a w sprawach finansowych 
skarbnik gminy.
§ 29
Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania osiedla.
§ 30
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla obowi¹zany jest do
przed³o¿enia Burmistrzowi uchwa³ Ogólnego Zebrania
Mieszkañców w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
2. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców sprzeczna
z prawem jest niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.
§ 31
1. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub
rzetelnoci mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców
i za¿¹daæ ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
§ 32
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
Zarz¹d Osiedla,Rada Miejska, na wniosek Burmistrza,
mo¿e w drodze uchwa³y odwo³aæ Zarz¹d Osiedla.
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2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu Zarz¹du Osiedla, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni funkcjê Zarz¹du Osiedla do czasu wyboru nowego Zarz¹du.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 33
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 34
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 35
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
STATUT
Osiedla Nr 3 w Dzierzgoniu
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. Osiedle dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
§2
1. Osiedle Nr 3 w Dzierzgoniu obejmuje miasto Dzierzgoñ ulice: Czereniowa, Kwiatowa., £¹czna, Ogrodowa, Os. Jana Paw³a II, Porzeczkowa, Przytulna, Ró¿ana, Winiowa, którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do statutu.
2. Siedzib¹ Osiedla jest miasto Dzierzgoñ.
§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) Osiedle  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1,
niniejszego statutu,
3) statut  statut Osiedla,
4) Zarz¹d  organ wykonawczy Osiedla,
5) przewodnicz¹cy Zarz¹du  przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla,
6) Ogólne Zebranie Mieszkañców  organ uchwa³odawczy Osiedla.
§4
Niniejszy statut okrela w szczególnoci:
1) organizacjê i zadania Osiedla i Zarz¹du Osiedla,
2) zasady i tryb wyborów Zarz¹du Osiedla,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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CZÊÆ II
Zakres dzia³ania Osiedla
§5

1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania osiedla jest
zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
CZÊÆ III
Organy Osiedla i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami Osiedla s¹: Ogólne Zebranie Mieszkañców
jako organ uchwa³odawczy oraz Zarz¹d Osiedla jako
organ wykonawczy.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: przewodnicz¹cy, jego zastêpca oraz 3 cz³onków.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach
okrelonych w § 5, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie Zarz¹du Osiedla,
2) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alnoci Zarz¹du Osiedla. W tym celu Zebranie Mieszkañców mo¿e
wy³aniaæ komisje.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców, podejmuj¹c uchwa³ê
o powo³aniu komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela
precyzyjnie jej zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania
i przebiegu Ogólnego Zebrania Mieszkañców
§9
1. Do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców uprawnione s¹ osoby, które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi
mieszkañcami Osiedla i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych
mieszkañców Osiedla uprawnionych do uczestniczenia w Zebraniu okrela Zarz¹d Miejski na podstawie
dokumentów ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Ogólnego Zebrania Mieszkañców powemie w¹tpliwoæ, czy dana oso-
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ba przyby³a na Zebranie i jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
ogólnego zebrania mieszkañców.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Ogólnemu
Zebraniu Mieszkañców poddania pod g³osowanie
wniosku, jeli jego przedmiot odpowiada przyjêtemu
porz¹dkowi obrad.

1. Uprawnienie do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ Zarz¹dowi Osiedla oraz obecnym
na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w organach Osiedla.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Zarz¹dowi
Osiedla, przewodnicz¹cemu Zarz¹du oraz 10 uczestnikom Zebrania Osiedla.

1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub osoby, o których
mowa w § 12 ust. 2 i 3 przygotowuj¹ porz¹dek obrad
Ogólnego Zebrania Mieszkañców.

§ 11

§ 16

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³ywane jest przez przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
2. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
3. Je¿eli w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców nie bierze
udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po
up³ywie 30 minut przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla
wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie
odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
4. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla zwo³uje Ogólne Zebranie Mieszkañców:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie organów gminy,
c) na wniosek 20 osób uprawnionych do udzia³u w
ogólnym zebraniu mieszkañców.

1. Organy Osiedla podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w g³osowaniu jawnym chyba, ¿e statut stanowi inaczej.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca Osiedla uczestnicz¹cego w Zebraniu lub posiedzeniu Zarz¹du Osiedla,
g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie
uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a,
wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjêta.
3. Zasady g³osowania wymienione w ust. 1 i 2 stosuje
siê odpowiednio do uchwa³ Zarz¹du Osiedla.

§ 12
1. Obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców przewodniczy przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
2. Pod nieobecnoæ przewodnicz¹cego zarz¹du osiedla
obradom Zebrania Mieszkañców przewodniczy z-ca
przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy i zastêpca przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Mieszkañców, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Zarz¹du uczestnicz¹cy
w Zebraniu.
4. Zasady wymienione w ust. 1-3 dotycz¹ odpowiednio
posiedzeñ Zarz¹du Osiedla.
§ 13
W Ogólnym Zebraniu Mieszkañców mog¹ braæ udzia³
cz³onkowie Rady Miejskiej oraz Zarz¹du Miejskiego dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
Zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Przewodniczenie obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców uprawnia do decydowania o:

§ 15

§ 17
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz inne zadania okrelone przepisami
prawa i uchwa³ami organów gminy.
2. Do zadañ przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nale¿y
w szczególnoci:
1) reprezentowanie osiedla na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Zarz¹dowi Osiedla,
3) zwo³ywanie i organizowanie Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
5) wykonywanie uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) uczestnictwo w sesjach rady miejskiej, a tak¿e w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
8) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci osiedla,
9) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoci na zebraniu mieszkañców,
§ 18
Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ Zarz¹d Osiedla do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.
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§ 19

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla korzysta z ochrony
prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 20
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla mo¿e uczestniczyæ w
pracach Rady Miejskiej na zasadach okrelonych w statucie gminy.
§ 21
1. Z ka¿dego Zebrania Mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie, zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Z ka¿dego posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ dane wymienione w ust. 1.
3. Protoko³y i uchwa³y numeruje siê cyframi arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dej kadencji.
4. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów Osiedla zapewnia Burmistrz.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru Zarz¹du Osiedla
§ 22
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców wybiera przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla, zastêpcê przewodnicz¹cego
oraz cz³onków Zarz¹du Osiedla na okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na przewodnicz¹cego, zastêpcê przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania uprawnieni do g³osowania.
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Ogólne Zebranie mieszkañców powo³uje 3-osobow¹
Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko przewodnicz¹cego, jego zastêpcy
oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Osiedla.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 25
1. Zarz¹d Osiedla jest bezporednio odpowiedzialny
przed Ogólnym Zebraniem Mieszkañców i mo¿e byæ
odwo³any przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w
g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla lub wszystkich cz³onków Zarz¹du z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 23-24.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Zarz¹du Osiedla przeprowadza przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla informuj¹c o tym Zarz¹d Miejski.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Osiedla
§ 27
Nadzór na dzia³alnoci¹ Osiedla sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§ 28
Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ Osiedla s¹:
Rada Miejska, Burmistrz, a w sprawach finansowych 
skarbnik gminy.

§ 23

§ 29

1. Wybory Zarz¹du Osiedla zarz¹dza w drodze uchwa³y
Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji wymienionych organów. Uchwa³ê Rady miejskiej
podaje siê do wiadomoci publicznej.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców dla wyborów Zarz¹du
Osiedla zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Zarz¹du Osiedla.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ.

Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania osiedla.

§ 24
1. W celu przeprowadzenia wyborów Zarz¹du Osiedla

§ 30
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla obowi¹zany jest do
przed³o¿enia Burmistrzowi uchwa³ Ogólnego Zebrania
Mieszkañców w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
2. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców sprzeczna
z prawem jest niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.
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§ 31
1. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub
rzetelnoci mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców
i za¿¹daæ ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
§ 32
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
Zarz¹d Osiedla,Rada Miejska, na wniosek Burmistrza,
mo¿e w drodze uchwa³y odwo³aæ Zarz¹d Osiedla.2.
W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu Zarz¹du Osiedla, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni funkcjê Zarz¹du Osiedla do czasu wyboru nowego Zarz¹du.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 33
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 34
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 35
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
STATUT
Osiedla Nr 4 w Dzierzgoniu
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. Osiedle dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.

2) Osiedle  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1, niniejszego statutu,
3) statut  statut Osiedla,
4) Zarz¹d  organ wykonawczy Osiedla,
5) przewodnicz¹cy Zarz¹du  przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla,
6) Ogólne Zebranie Mieszkañców  organ uchwa³odawczy Osiedla.
§4
Niniejszy statut okrela w szczególnoci:
1) organizacjê i zadania Osiedla i Zarz¹du Osiedla,
2) zasady i tryb wyborów Zarz¹du Osiedla,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania Osiedla
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania osiedla jest
zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
CZÊÆ III
Organy Osiedla i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami Osiedla s¹: Ogólne Zebranie Mieszkañców
jako organ uchwa³odawczy oraz Zarz¹d Osiedla jako
organ wykonawczy.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: przewodnicz¹cy, jego zastêpca oraz 3 cz³onków.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach
okrelonych w § 5, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie Zarz¹du Osiedla,
2) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.

§2

§8

1. Osiedle Nr 4 w Dzierzgoniu obejmuje miasto Dzierzgoñ ulice: Plac Wolnoci, 1 Maja, Przemys³owa, Odrodzenia, Kocielna, Mickiewicza, którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do statutu.
2. Siedzib¹ Osiedla jest miasto Dzierzgoñ.

1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alnoci Zarz¹du Osiedla. W tym celu Zebranie Mieszkañców mo¿e
wy³aniaæ komisje.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców, podejmuj¹c uchwa³ê
o powo³aniu komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela
precyzyjnie jej zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.

§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania
i przebiegu Ogólnego Zebrania Mieszkañców
§9

1. Do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców uprawnione s¹ osoby, które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi
mieszkañcami Osiedla i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych
mieszkañców Osiedla uprawnionych do uczestniczenia w Zebraniu okrela Zarz¹d Miejski na podstawie
dokumentów ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Ogólnego Zebrania Mieszkañców powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na Zebranie i jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ Zarz¹dowi Osiedla oraz obecnym
na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w organach Osiedla.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Zarz¹dowi
Osiedla, przewodnicz¹cemu Zarz¹du oraz 10 uczestnikom Zebrania Osiedla.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Zasady wymienione w ust. 1-3 dotycz¹ odpowiednio
posiedzeñ Zarz¹du Osiedla.
§ 13
W Ogólnym Zebraniu Mieszkañców mog¹ braæ udzia³
cz³onkowie Rady Miejskiej oraz Zarz¹du Miejskiego dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
Zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Przewodniczenie obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
ogólnego zebrania mieszkañców.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Ogólnemu
Zebraniu Mieszkañców poddania pod g³osowanie
wniosku, jeli jego przedmiot odpowiada przyjêtemu
porz¹dkowi obrad.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub osoby, o których
mowa w § 12 ust. 2 i 3 przygotowuj¹ porz¹dek obrad
Ogólnego Zebrania Mieszkañców.

§ 11

§ 16

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³ywane jest przez przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
2. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
3. Je¿eli w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców nie bierze
udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po
up³ywie 30 minut przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla
wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie
odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
4. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla zwo³uje Ogólne Zebranie Mieszkañców:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie organów gminy,
c) na wniosek 20 osób uprawnionych do udzia³u w
ogólnym zebraniu mieszkañców.

1. Organy Osiedla podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w g³osowaniu jawnym chyba, ¿e statut stanowi inaczej.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca Osiedla uczestnicz¹cego w Zebraniu lub posiedzeniu Zarz¹du Osiedla,
g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie
uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a,
wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjêta.
3. Zasady g³osowania wymienione w ust. 1 i 2 stosuje
siê odpowiednio do uchwa³ Zarz¹du Osiedla.

§ 12
1. Obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców przewodniczy przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
2. Pod nieobecnoæ przewodnicz¹cego zarz¹du osiedla
obradom Zebrania Mieszkañców przewodniczy z-ca
przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy i zastêpca przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Mieszkañców, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Zarz¹du uczestnicz¹cy
w Zebraniu.

§ 17
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz inne zadania okrelone przepisami
prawa i uchwa³ami organów gminy.
2. Do zadañ przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nale¿y
w szczególnoci:
1) reprezentowanie osiedla na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Zarz¹dowi Osiedla,
3) zwo³ywanie i organizowanie Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
5) wykonywanie uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
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7) uczestnictwo w sesjach rady miejskiej, a tak¿e w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
8) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na
celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci osiedla,
9) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoci na zebraniu mieszkañców,
§ 18
Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ Zarz¹d Osiedla do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.
§ 19
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla korzysta z ochrony
prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 20
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla mo¿e uczestniczyæ w
pracach Rady Miejskiej na zasadach okrelonych w statucie gminy.
§ 21

Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji wymienionych organów. Uchwa³ê Rady miejskiej
podaje siê do wiadomoci publicznej.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców dla wyborów Zarz¹du
Osiedla zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Zarz¹du Osiedla.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ.
§ 24
1. W celu przeprowadzenia wyborów Zarz¹du Osiedla
Ogólne Zebranie mieszkañców powo³uje 3-osobow¹
Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko przewodnicz¹cego, jego zastêpcy
oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Osiedla.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.

1. Z ka¿dego Zebrania Mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie, zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Z ka¿dego posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ dane wymienione w ust. 1.
3. Protoko³y i uchwa³y numeruje siê cyframi arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dej kadencji.
4. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów Osiedla zapewnia Burmistrz.

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla lub wszystkich cz³onków Zarz¹du z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 23-24.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Zarz¹du Osiedla przeprowadza przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla informuj¹c o tym Zarz¹d Miejski.

CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru Zarz¹du Osiedla

CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Osiedla

§ 22

§ 27

1. Ogólne Zebranie Mieszkañców wybiera przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla, zastêpcê przewodnicz¹cego
oraz cz³onków Zarz¹du Osiedla na okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na przewodnicz¹cego, zastêpcê przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania uprawnieni do g³osowania.

Nadzór na dzia³alnoci¹ Osiedla sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.

§ 23
1. Wybory Zarz¹du Osiedla zarz¹dza w drodze uchwa³y

§ 25
1. Zarz¹d Osiedla jest bezporednio odpowiedzialny
przed Ogólnym Zebraniem Mieszkañców i mo¿e byæ
odwo³any przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w
g³osowaniu tajnym.
§ 26

§ 28
Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ Osiedla s¹:
Rada Miejska, Burmistrz, a w sprawach finansowych 
skarbnik gminy.
§ 29
Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania osiedla.
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§ 30

1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla obowi¹zany jest do
przed³o¿enia Burmistrzowi uchwa³ Ogólnego Zebrania
Mieszkañców w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
2. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców sprzeczna
z prawem jest niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.
§ 31
1. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub
rzetelnoci mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców
i za¿¹daæ ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
§ 32
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
Zarz¹d Osiedla,Rada Miejska, na wniosek Burmistrza,
mo¿e w drodze uchwa³y odwo³aæ Zarz¹d Osiedla.2.
W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu Zarz¹du Osiedla, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni funkcjê Zarz¹du Osiedla do czasu wyboru nowego Zarz¹du.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 33
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 34
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 35
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
STATUT
Osiedla Nr 5 w Dzierzgoniu
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. Osiedle dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
§2
1. Osiedle Nr 5 w Dzierzgoniu obejmuje miasto Dzierzgoñ ulice: Betoniarzy, Plac Kociuszki, Pogodna,
Os.Krasickiego, S³owackiego,Traugutta, Promienna,
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Pogodna, S³oneczna, Zawadzkiego, którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do
statutu.
2. Siedzib¹ Osiedla jest miasto Dzierzgoñ.
§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) Osiedle  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1, niniejszego statutu,
3) statut  statut Osiedla,
4) Zarz¹d  organ wykonawczy Osiedla,
5) przewodnicz¹cy Zarz¹du  przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla,
6) Ogólne Zebranie Mieszkañców  organ uchwa³odawczy Osiedla.
§4
Niniejszy statut okrela w szczególnoci:
1) organizacjê i zadania Osiedla i Zarz¹du Osiedla,
2) zasady i tryb wyborów Zarz¹du Osiedla,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania Osiedla
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania osiedla jest
zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
CZÊÆ III
Organy Osiedla i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami Osiedla s¹: Ogólne Zebranie Mieszkañców
jako organ uchwa³odawczy oraz Zarz¹d Osiedla jako
organ wykonawczy.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: przewodnicz¹cy, jego zastêpca oraz 3 cz³onków.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach
okrelonych w § 5, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie Zarz¹du Osiedla,
2) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alnoci Zarz¹* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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du Osiedla. W tym celu Zebranie Mieszkañców mo¿e
wy³aniaæ komisje.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców, podejmuj¹c uchwa³ê
o powo³aniu komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela
precyzyjnie jej zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania
i przebiegu Ogólnego Zebrania Mieszkañców
§9
1. Do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców uprawnione s¹ osoby, które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi
mieszkañcami Osiedla i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych
mieszkañców Osiedla uprawnionych do uczestniczenia w Zebraniu okrela Zarz¹d Miejski na podstawie
dokumentów ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Ogólnego Zebrania Mieszkañców powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na Zebranie i jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ Zarz¹dowi Osiedla oraz obecnym
na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w organach Osiedla.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Zarz¹dowi
Osiedla, przewodnicz¹cemu Zarz¹du oraz 10 uczestnikom Zebrania Osiedla.
§ 11
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³ywane jest przez przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
2. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
3. Je¿eli w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców nie bierze
udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po
up³ywie 30 minut przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla
wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie
odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
4. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla zwo³uje Ogólne Zebranie Mieszkañców:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie organów gminy,
c) na wniosek 20 osób uprawnionych do udzia³u w
ogólnym zebraniu mieszkañców.

§ 12
1. Obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców przewodniczy przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
2. Pod nieobecnoæ przewodnicz¹cego zarz¹du osiedla
obradom Zebrania Mieszkañców przewodniczy z-ca
przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy i zastêpca przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Mieszkañców, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Zarz¹du uczestnicz¹cy
w Zebraniu.
4. Zasady wymienione w ust. 1-3 dotycz¹ odpowiednio
posiedzeñ Zarz¹du Osiedla.
§ 13
W Ogólnym Zebraniu Mieszkañców mog¹ braæ udzia³
cz³onkowie Rady Miejskiej oraz Zarz¹du Miejskiego dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
Zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Przewodniczenie obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
ogólnego zebrania mieszkañców.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Ogólnemu
Zebraniu Mieszkañców poddania pod g³osowanie
wniosku, jeli jego przedmiot odpowiada przyjêtemu
porz¹dkowi obrad.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub osoby, o których
mowa w § 12 ust. 2 i 3 przygotowuj¹ porz¹dek obrad
Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
§ 16
1. Organy Osiedla podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w g³osowaniu jawnym chyba, ¿e statut stanowi inaczej.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca Osiedla uczestnicz¹cego w Zebraniu lub posiedzeniu Zarz¹du Osiedla,
g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie
uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a,
wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjêta.
3. Zasady g³osowania wymienione w ust. 1 i 2 stosuje
siê odpowiednio do uchwa³ Zarz¹du Osiedla.
§ 17
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz inne zadania okrelone przepisami
prawa i uchwa³ami organów gminy.
2. Do zadañ przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nale¿y
w szczególnoci:
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1) reprezentowanie osiedla na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Zarz¹dowi Osiedla,
3) zwo³ywanie i organizowanie Ogólnego Zebrania Mieszkañców oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
5) wykonywanie uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) uczestnictwo w sesjach rady miejskiej, a tak¿e w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
8) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na
celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci osiedla,
9) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoci na zebraniu mieszkañców,
§ 18
Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ Zarz¹d Osiedla do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.
§ 19
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla korzysta z ochrony
prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 20
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla mo¿e uczestniczyæ w
pracach Rady Miejskiej na zasadach okrelonych w statucie gminy.
§ 21
1. Z ka¿dego Zebrania Mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie, zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Z ka¿dego posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ dane wymienione w ust. 1.
3. Protoko³y i uchwa³y numeruje siê cyframi arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dej kadencji.
4. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów Osiedla zapewnia Burmistrz.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru Zarz¹du Osiedla
§ 22
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców wybiera przewodnicz¹-
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cego Zarz¹du Osiedla, zastêpcê przewodnicz¹cego
oraz cz³onków Zarz¹du Osiedla na okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na przewodnicz¹cego, zastêpcê przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania uprawnieni do g³osowania.
§ 23
1. Wybory Zarz¹du Osiedla zarz¹dza w drodze uchwa³y
Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji wymienionych organów. Uchwa³ê Rady miejskiej
podaje siê do wiadomoci publicznej.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców dla wyborów Zarz¹du
Osiedla zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Zarz¹du Osiedla.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ.
§ 24
1. W celu przeprowadzenia wyborów Zarz¹du Osiedla
Ogólne Zebranie mieszkañców powo³uje 3-osobow¹
Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko przewodnicz¹cego, jego zastêpcy
oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Osiedla.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 25
1. Zarz¹d Osiedla jest bezporednio odpowiedzialny
przed Ogólnym Zebraniem Mieszkañców i mo¿e byæ
odwo³any przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w
g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla lub wszystkich cz³onków Zarz¹du z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 23-24.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Zarz¹du Osiedla przeprowadza przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla informuj¹c o tym Zarz¹d Miejski.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Osiedla
§ 27
Nadzór na dzia³alnoci¹ Osiedla sprawowany jest na
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podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§ 28
Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ Osiedla s¹:
Rada Miejska, Burmistrz, a w sprawach finansowych 
skarbnik gminy.
§ 29
Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania osiedla.
§ 30
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla obowi¹zany jest do
przed³o¿enia Burmistrzowi uchwa³ Ogólnego Zebrania
Mieszkañców w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
2. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców sprzeczna
z prawem jest niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.
§ 31
1. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub
rzetelnoci mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców
i za¿¹daæ ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
§ 32
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
Zarz¹d Osiedla,Rada Miejska, na wniosek Burmistrza,
mo¿e w drodze uchwa³y odwo³aæ Zarz¹d Osiedla.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y
o odwo³aniu Zarz¹du Osiedla, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni funkcjê Zarz¹du Osiedla do czasu wyboru nowego Zarz¹du.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 33
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 34
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 35
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
STATUT
Osiedla Nr 1 w Jasnej
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. Osiedle dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
§2
1. Osiedle Nr 1 w Dzierzgoniu obejmuje wie Jasna ZR,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik nr 1* do statutu.
2. Siedzib¹ Osiedla jest wie Jasna ZR.
§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) Osiedle  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1,
niniejszego statutu,
3) statut  statut Osiedla,
4) Zarz¹d  organ wykonawczy Osiedla,
5) przewodnicz¹cy Zarz¹du  przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla,
6) Ogólne Zebranie Mieszkañców  organ uchwa³odawczy Osiedla.
§4
Niniejszy statut okrela w szczególnoci:
1) organizacjê i zadania Osiedla i Zarz¹du Osiedla,
2) zasady i tryb wyborów Zarz¹du Osiedla,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania Osiedla
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania osiedla jest
zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
CZÊÆ III
Organy Osiedla i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami Osiedla s¹: Ogólne Zebranie Mieszkañców
jako organ uchwa³odawczy oraz Zarz¹d Osiedla jako
organ wykonawczy.
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.

 5431 

Poz. 2056

2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: przewodnicz¹cy, jego zastêpca oraz 3 cz³onków.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach
okrelonych w § 5, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie Zarz¹du Osiedla,
2) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alnoci Zarz¹du Osiedla. W tym celu Zebranie Mieszkañców mo¿e
wy³aniaæ komisje.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców, podejmuj¹c uchwa³ê
o powo³aniu komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela
precyzyjnie jej zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania
i przebiegu Ogólnego Zebrania Mieszkañców
§9
1. Do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców uprawnione s¹ osoby, które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi
mieszkañcami Osiedla i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych
mieszkañców Osiedla uprawnionych do uczestniczenia w Zebraniu okrela Zarz¹d Miejski na podstawie
dokumentów ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Ogólnego Zebrania Mieszkañców powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na Zebranie i jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ Zarz¹dowi Osiedla oraz obecnym
na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w organach Osiedla.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Zarz¹dowi
Osiedla, przewodnicz¹cemu Zarz¹du oraz 10 uczestnikom Zebrania Osiedla.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

branie Mieszkañców zwo³ywane jest przez przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
2. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
3. Je¿eli w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców nie bierze
udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po
up³ywie 30 minut przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla
wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie
odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
4. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla zwo³uje Ogólne Zebranie Mieszkañców:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie organów gminy,
c) na wniosek 20 osób uprawnionych do udzia³u w
ogólnym zebraniu mieszkañców.
§ 12
1. Obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców przewodniczy przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
2. Pod nieobecnoæ przewodnicz¹cego zarz¹du osiedla
obradom Zebrania Mieszkañców przewodniczy z-ca
przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy i zastêpca przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Mieszkañców, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Zarz¹du uczestnicz¹cy
w Zebraniu.
4. Zasady wymienione w ust. 1-3 dotycz¹ odpowiednio
posiedzeñ Zarz¹du Osiedla.
§ 13
W Ogólnym Zebraniu Mieszkañców mog¹ braæ udzia³
cz³onkowie Rady Miejskiej oraz Zarz¹du Miejskiego dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
Zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Przewodniczenie obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
ogólnego zebrania mieszkañców.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Ogólnemu
Zebraniu Mieszkañców poddania pod g³osowanie
wniosku, jeli jego przedmiot odpowiada przyjêtemu
porz¹dkowi obrad.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub osoby, o których
mowa w § 12 ust. 2 i 3 przygotowuj¹ porz¹dek obrad
Ogólnego Zebrania Mieszkañców.

§ 11

§ 16

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Ogólne Ze-

1. Organy Osiedla podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie
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uchwa³, w g³osowaniu jawnym chyba, ¿e statut stanowi inaczej.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca Osiedla uczestnicz¹cego w Zebraniu lub posiedzeniu Zarz¹du Osiedla,
g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie
uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a,
wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjêta.
3. Zasady g³osowania wymienione w ust. 1 i 2 stosuje
siê odpowiednio do uchwa³ Zarz¹du Osiedla.
§ 17
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz inne zadania okrelone przepisami
prawa i uchwa³ami organów gminy.
2. Do zadañ przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nale¿y
w szczególnoci:
1) reprezentowanie osiedla na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Zarz¹dowi Osiedla,
3) zwo³ywanie i organizowanie Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
5) wykonywanie uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) uczestnictwo w sesjach rady miejskiej, a tak¿e w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
8) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci osiedla,
9) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoci na zebraniu mieszkañców,
§ 18
Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ Zarz¹d Osiedla do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.
§ 19
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla korzysta z ochrony
prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 20
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla mo¿e uczestniczyæ w
pracach Rady Miejskiej na zasadach okrelonych w statucie gminy.
§ 21
1. Z ka¿dego Zebrania Mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,

7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie, zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Z ka¿dego posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ dane wymienione w ust. 1.
3. Protoko³y i uchwa³y numeruje siê cyframi arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dej kadencji.
4. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów Osiedla zapewnia Burmistrz.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru Zarz¹du Osiedla
§ 22
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców wybiera przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla, zastêpcê przewodnicz¹cego
oraz cz³onków Zarz¹du Osiedla na okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na przewodnicz¹cego, zastêpcê przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania uprawnieni do g³osowania.
§ 23
1. Wybory Zarz¹du Osiedla zarz¹dza w drodze uchwa³y
Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji wymienionych organów. Uchwa³ê Rady miejskiej
podaje siê do wiadomoci publicznej.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców dla wyborów Zarz¹du
Osiedla zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Zarz¹du Osiedla.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ.
§ 24
1. W celu przeprowadzenia wyborów Zarz¹du Osiedla
Ogólne Zebranie mieszkañców powo³uje 3-osobow¹
Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko przewodnicz¹cego, jego zastêpcy
oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Osiedla.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 25
1. Zarz¹d Osiedla jest bezporednio odpowiedzialny
przed Ogólnym Zebraniem Mieszkañców i mo¿e byæ
odwo³any przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
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2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w
g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla lub wszystkich cz³onków Zarz¹du z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 23-24.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Zarz¹du Osiedla przeprowadza przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla informuj¹c o tym Zarz¹d Miejski.
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¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 34
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 35
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Osiedla

STATUT
Osiedla Nr 2 w Jeziornie

§ 27

CZÊÆ I
Postanowienia ogólne

Nadzór na dzia³alnoci¹ Osiedla sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.

§1

Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ Osiedla s¹:
Rada Miejska, Burmistrz, a w sprawach finansowych 
skarbnik gminy.

1. Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. Osiedle dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.

§ 29

§2

Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania osiedla.

1. Osiedle Nr 2 w Jeziornie obejmuje wie Jeziorno,którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do statutu.
2. Siedzib¹ Osiedla jest wie Jeziorno.

§ 28

§ 30
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla obowi¹zany jest do
przed³o¿enia Burmistrzowi uchwa³ Ogólnego Zebrania
Mieszkañców w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
2. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców sprzeczna
z prawem jest niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.
§ 31
1. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub
rzetelnoci mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców
i za¿¹daæ ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
§ 32
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
Zarz¹d Osiedla,Rada Miejska, na wniosek Burmistrza,
mo¿e w drodze uchwa³y odwo³aæ Zarz¹d Osiedla.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu Zarz¹du Osiedla, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni funkcjê Zarz¹du Osiedla do czasu wyboru nowego Zarz¹du.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 33
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak-

§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) Osiedle  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1,
niniejszego statutu,
3) statut  statut Osiedla,
4) Zarz¹d  organ wykonawczy Osiedla,
5) przewodnicz¹cy Zarz¹du  przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla,
6) Ogólne Zebranie Mieszkañców  organ uchwa³odawczy Osiedla.
§4
Niniejszy statut okrela w szczególnoci:
1) organizacjê i zadania Osiedla i Zarz¹du Osiedla,
2) zasady i tryb wyborów Zarz¹du Osiedla,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania Osiedla
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania osiedla jest
zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa.
CZÊÆ III
Organy Osiedla i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami Osiedla s¹: Ogólne Zebranie Mieszkañców
jako organ uchwa³odawczy oraz Zarz¹d Osiedla jako
organ wykonawczy.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: przewodnicz¹cy, jego zastêpca oraz 3 cz³onków.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach
okrelonych w § 5, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie Zarz¹du Osiedla,
2) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alnoci Zarz¹du Osiedla. W tym celu Zebranie Mieszkañców mo¿e
wy³aniaæ komisje.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców, podejmuj¹c uchwa³ê
o powo³aniu komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela
precyzyjnie jej zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania
i przebiegu Ogólnego Zebrania Mieszkañców
§9
1. Do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców uprawnione s¹ osoby, które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi
mieszkañcami Osiedla i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych
mieszkañców Osiedla uprawnionych do uczestniczenia w Zebraniu okrela Zarz¹d Miejski na podstawie
dokumentów ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Ogólnego Zebrania Mieszkañców powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na Zebranie i jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ Zarz¹dowi Osiedla oraz obecnym
na zebraniu przedstawicielom gminy,

3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w organach Osiedla.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Zarz¹dowi
Osiedla, przewodnicz¹cemu Zarz¹du oraz 10 uczestnikom Zebrania Osiedla.
§ 11
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³ywane jest przez przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
2. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
3. Je¿eli w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców nie bierze
udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po
up³ywie 30 minut przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla
wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie
odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
4. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla zwo³uje Ogólne Zebranie Mieszkañców:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie organów gminy,
c) na wniosek 20 osób uprawnionych do udzia³u w
ogólnym zebraniu mieszkañców.
§ 12
1. Obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców przewodniczy przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
2. Pod nieobecnoæ przewodnicz¹cego zarz¹du osiedla
obradom Zebrania Mieszkañców przewodniczy z-ca
przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy i zastêpca przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Mieszkañców, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Zarz¹du uczestnicz¹cy
w Zebraniu.
4. Zasady wymienione w ust. 1-3 dotycz¹ odpowiednio
posiedzeñ Zarz¹du Osiedla.
§ 13
W Ogólnym Zebraniu Mieszkañców mog¹ braæ udzia³
cz³onkowie Rady Miejskiej oraz Zarz¹du Miejskiego dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
Zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Przewodniczenie obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
ogólnego zebrania mieszkañców.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Ogólnemu
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Zebraniu Mieszkañców poddania pod g³osowanie
wniosku, jeli jego przedmiot odpowiada przyjêtemu
porz¹dkowi obrad.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub osoby, o których
mowa w § 12 ust. 2 i 3 przygotowuj¹ porz¹dek obrad
Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
§ 16
1. Organy Osiedla podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w g³osowaniu jawnym chyba, ¿e statut stanowi inaczej.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca Osiedla uczestnicz¹cego w Zebraniu lub posiedzeniu Zarz¹du Osiedla,
g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie
uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a,
wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjêta.
3. Zasady g³osowania wymienione w ust. 1 i 2 stosuje
siê odpowiednio do uchwa³ Zarz¹du Osiedla.
§ 17
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz inne zadania okrelone przepisami
prawa i uchwa³ami organów gminy.
2. Do zadañ przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nale¿y
w szczególnoci:
1) reprezentowanie osiedla na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Zarz¹dowi Osiedla,
3) zwo³ywanie i organizowanie Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
5) wykonywanie uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) uczestnictwo w sesjach rady miejskiej, a tak¿e w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
8) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci osiedla,
9) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoci na zebraniu mieszkañców,
§ 18
Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ Zarz¹d Osiedla do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.
§ 19
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla korzysta z ochrony
prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 20
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla mo¿e uczestniczyæ w
pracach Rady Miejskiej na zasadach okrelonych w statucie gminy.
§ 21
1. Z ka¿dego Zebrania Mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie, zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Z ka¿dego posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ dane wymienione w ust. 1.
3. Protoko³y i uchwa³y numeruje siê cyframi arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dej kadencji.
4. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów Osiedla zapewnia Burmistrz.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru Zarz¹du Osiedla
§ 22
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców wybiera przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla, zastêpcê przewodnicz¹cego
oraz cz³onków Zarz¹du Osiedla na okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na przewodnicz¹cego, zastêpcê przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania uprawnieni do g³osowania.
§ 23
1. Wybory Zarz¹du Osiedla zarz¹dza w drodze uchwa³y
Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji wymienionych organów. Uchwa³ê Rady miejskiej
podaje siê do wiadomoci publicznej.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców dla wyborów Zarz¹du
Osiedla zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Zarz¹du Osiedla.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ.
§ 24
1. W celu przeprowadzenia wyborów Zarz¹du Osiedla
Ogólne Zebranie mieszkañców powo³uje 3-osobow¹
Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko przewodnicz¹cego, jego zastêpcy
oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Osiedla.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
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§ 25
1. Zarz¹d Osiedla jest bezporednio odpowiedzialny
przed Ogólnym Zebraniem Mieszkañców i mo¿e byæ
odwo³any przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w
g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla lub wszystkich cz³onków Zarz¹du z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 23-24.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Zarz¹du Osiedla przeprowadza przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla informuj¹c o tym Zarz¹d Miejski.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Osiedla

Zarz¹d Osiedla, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza,
mo¿e w drodze uchwa³y odwo³aæ Zarz¹d Osiedla.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu Zarz¹du Osiedla, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni funkcjê Zarz¹du Osiedla do czasu wyboru nowego Zarz¹du.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 33
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 34
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 35
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

§ 27

STATUT
Osiedla Nr 3 w Stanowie

Nadzór na dzia³alnoci¹ Osiedla sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.

CZÊÆ I
Postanowienia ogólne

§ 28

§1

Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ Osiedla s¹:
Rada Miejska, Burmistrz, a w sprawach finansowych 
skarbnik gminy.

1. Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. Osiedle dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.

§ 29
Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania osiedla.
§ 30
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla obowi¹zany jest do
przed³o¿enia Burmistrzowi uchwa³ Ogólnego Zebrania
Mieszkañców w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
2. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców sprzeczna
z prawem jest niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.
§ 31
1. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub
rzetelnoci mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców
i za¿¹daæ ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
§ 32
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez

§2
1. Osiedle Nr 3 w Stanowie obejmuje wie Stanowo, którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do statutu.
2. Siedzib¹ Osiedla jest wie Stanowo.
§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) Osiedle  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1, niniejszego statutu,
3) statut  statut Osiedla,
4) Zarz¹d  organ wykonawczy Osiedla,
5) przewodnicz¹cy Zarz¹du  przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla,
6) Ogólne Zebranie Mieszkañców  organ uchwa³odawczy Osiedla.
§4
Niniejszy statut okrela w szczególnoci:
1) organizacjê i zadania Osiedla i Zarz¹du Osiedla,
2) zasady i tryb wyborów Zarz¹du Osiedla,
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania Osiedla
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania osiedla jest
zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
CZÊÆ III
Organy Osiedla i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami Osiedla s¹: Ogólne Zebranie Mieszkañców
jako organ uchwa³odawczy oraz Zarz¹d Osiedla jako
organ wykonawczy.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: przewodnicz¹cy, jego zastêpca oraz 3 cz³onków.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach
okrelonych w § 5, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie Zarz¹du Osiedla,
2) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alnoci Zarz¹du Osiedla. W tym celu Zebranie Mieszkañców mo¿e
wy³aniaæ komisje.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców, podejmuj¹c uchwa³ê
o powo³aniu komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela
precyzyjnie jej zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania
i przebiegu Ogólnego Zebrania Mieszkañców
§9
1. Do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców uprawnione s¹ osoby, które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi
mieszkañcami Osiedla i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych
mieszkañców Osiedla uprawnionych do uczestnicze-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nia w Zebraniu okrela Zarz¹d Miejski na podstawie
dokumentów ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Ogólnego Zebrania Mieszkañców powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na Zebranie i jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ Zarz¹dowi Osiedla oraz obecnym
na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w organach Osiedla.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Zarz¹dowi
Osiedla, przewodnicz¹cemu Zarz¹du oraz 10 uczestnikom Zebrania Osiedla.
§ 11
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³ywane jest przez przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
2. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
3. Je¿eli w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców nie bierze
udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po
up³ywie 30 minut przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla
wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim terminie
odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
4. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla zwo³uje Ogólne Zebranie Mieszkañców:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie organów gminy,
c) na wniosek 20 osób uprawnionych do udzia³u w
ogólnym zebraniu mieszkañców.
§ 12
1. Obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców przewodniczy przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla.
2. Pod nieobecnoæ przewodnicz¹cego zarz¹du osiedla
obradom Zebrania Mieszkañców przewodniczy z-ca
przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla.
3. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy i zastêpca przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Mieszkañców, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Zarz¹du uczestnicz¹cy
w Zebraniu.
4. Zasady wymienione w ust. 1-3 dotycz¹ odpowiednio
posiedzeñ Zarz¹du Osiedla.
§ 13
W Ogólnym Zebraniu Mieszkañców mog¹ braæ udzia³
cz³onkowie Rady Miejskiej oraz Zarz¹du Miejskiego dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
Zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
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§ 14

§ 19

1. Przewodniczenie obradom Ogólnego Zebrania Mieszkañców uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
ogólnego zebrania mieszkañców.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Ogólnemu
Zebraniu Mieszkañców poddania pod g³osowanie
wniosku, jeli jego przedmiot odpowiada przyjêtemu
porz¹dkowi obrad.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla korzysta z ochrony
prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla lub osoby, o których
mowa w § 12 ust. 2 i 3 przygotowuj¹ porz¹dek obrad
Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
§ 16
1. Organy Osiedla podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w g³osowaniu jawnym chyba, ¿e statut stanowi inaczej.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca Osiedla uczestnicz¹cego w Zebraniu lub posiedzeniu Zarz¹du Osiedla,
g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie
uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a,
wniosek lub kandydatura nie zostaje przyjêta.
3. Zasady g³osowania wymienione w ust. 1 i 2 stosuje
siê odpowiednio do uchwa³ Zarz¹du Osiedla.
§ 17
1. Zarz¹d Osiedla wykonuje uchwa³y Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz inne zadania okrelone przepisami
prawa i uchwa³ami organów gminy.
2. Do zadañ przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla nale¿y
w szczególnoci:
1) reprezentowanie osiedla na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Zarz¹dowi Osiedla,
3) zwo³ywanie i organizowanie Ogólnego Zebrania
Mieszkañców oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
5) wykonywanie uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) uczestnictwo w sesjach rady miejskiej, a tak¿e w pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
8) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na
celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci osiedla,
9) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoci na zebraniu mieszkañców,
§ 18
Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ Zarz¹d Osiedla do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.

§ 20
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla mo¿e uczestniczyæ w
pracach Rady Miejskiej na zasadach okrelonych w statucie gminy.
§ 21
1. Z ka¿dego Zebrania Mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie, zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Z ka¿dego posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ dane wymienione w ust. 1.
3. Protoko³y i uchwa³y numeruje siê cyframi arabskimi.
Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dej kadencji.
4. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów Osiedla zapewnia Burmistrz.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru Zarz¹du Osiedla
§ 22
1. Ogólne Zebranie Mieszkañców wybiera przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla, zastêpcê przewodnicz¹cego
oraz cz³onków Zarz¹du Osiedla na okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej w g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na przewodnicz¹cego, zastêpcê przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania uprawnieni do g³osowania.
§ 23
1. Wybory Zarz¹du Osiedla zarz¹dza w drodze uchwa³y
Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji wymienionych organów. Uchwa³ê Rady miejskiej
podaje siê do wiadomoci publicznej.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców dla wyborów Zarz¹du
Osiedla zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad
zebrania oraz regulamin wyboru Zarz¹du Osiedla.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ.
§ 24
1. W celu przeprowadzenia wyborów Zarz¹du Osiedla
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Ogólne Zebranie mieszkañców powo³uje 3-osobow¹
Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko przewodnicz¹cego, jego zastêpcy
oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Osiedla.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 25
1. Zarz¹d Osiedla jest bezporednio odpowiedzialny
przed Ogólnym Zebraniem Mieszkañców i mo¿e byæ
odwo³any przez zebranie przed up³ywem kadencji na
wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców.
2. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego, w
g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla lub wszystkich cz³onków Zarz¹du z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 23-24.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Zarz¹du Osiedla przeprowadza przewodnicz¹cy Zarz¹du
Osiedla informuj¹c o tym Zarz¹d Miejski.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ Osiedla
§ 27
Nadzór na dzia³alnoci¹ Osiedla sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§ 28
Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ Osiedla s¹:
Rada Miejska, Burmistrz, a w sprawach finansowych 
skarbnik gminy.
§ 29
Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania osiedla.
§ 30
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla obowi¹zany jest do
przed³o¿enia Burmistrzowi uchwa³ Ogólnego Zebrania
Mieszkañców w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
2. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców sprzeczna
z prawem jest niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.
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§ 31

1. Uchwa³a Ogólnego Zebrania Mieszkañców nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub
rzetelnoci mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców
i za¿¹daæ ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
§ 32
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
Zarz¹d Osiedla,Rada Miejska, na wniosek Burmistrza,
mo¿e w drodze uchwa³y odwo³aæ Zarz¹d Osiedla.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y
o odwo³aniu Zarz¹du Osiedla, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni funkcjê Zarz¹du Osiedla do czasu wyboru nowego Zarz¹du.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 33
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 34
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 35
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
STATUT
So³ectwa Ankamaty
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
§2
1. So³ectwo Ankamaty obejmuje miejscowoci: Ankamaty, którego granice s¹ zaznaczone na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* statutu.
2. Siedzib¹ So³ectwa jest wie Ankamaty.
§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) So³ectwo  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1 niniejszego statutu,
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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3) statut  statut So³ectwa,
4) So³tys  organ wykonawczy So³ectwa, przewodnicz¹cy Rady So³eckiej
5) Rada So³ecka  organ wspieraj¹cy So³tysa,
6) Zebranie Wiejskie  organ uchwa³odawczy So³ectwa.

CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego.
§9

CZÊÆ II
Zakres dzia³ania So³ectwa

1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu okrela Burmistrz na podstawie dokumentów
ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ
lub udzielenia ustnych wyjanieñ.

§5

§ 10

1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa
jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
2. Dzia³ania, o jakich mowa w ust 1, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie spraw okrelonych niniejszym statutem i przepisami prawa.

1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
10 uczestnikom Zebrania Wiejskiego.

§4
Niniejszy statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania
So³ectwa, w tym:
1) jego zadania i zakres dzia³ania,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jego organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.

CZÊÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami So³ectwa s¹: Zebranie Wiejskie jako organ
uchwa³odawczy oraz So³tys jako organ wykonawczy.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okrelonych w § 5 ust. 1, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿enie stanowiska So³ectwa w sprawach okrelonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska wyst¹pi organ gminy.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y tak¿e
sprawowanie kontroli dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie mo¿e wy³aniaæ
komisje.
2. Zebranie Wiejskie, podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela precyzyjnie jej
zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.

§ 11
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie organów gminy,
3) na wniosek 20 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
3. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
4. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim
terminie odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim
uczestnicz¹cych.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej
przez ni¹ wybrany.
§ 13
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
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2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeli
jego przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi
obrad.
§ 14
1. So³tys lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie
zostaje przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
§ 17
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okrelone przepisami prawa i uchwa³ami
organów gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego
oraz przewodniczenie ich obradom,
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4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, a tak¿e w
pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ
ze swojej dzia³alnoci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy innymi, w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
3. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 18
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
1. W zakresie okrelonym w § 17 ust. 2 pkt 2  3 dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoci wspomagania So³tysa, o jakich mowa
w ust. 1, obejmuj¹ w szczególnoci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia w realizacji zadañ okrelonych w § 12,
2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treci uchwa³ podjêtych przez Zebranie Wiejskie.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§ 20
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód
uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 21
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
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3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ w osiedlach oraz w Informatorze Dzierzgoñskim.

3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.

§ 22

1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub rzetelnoci
mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia.

1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 23
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ
wiejskich.
2. Uchwala w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 20-22.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym Burmistrza.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 25
Nadzór na dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.

§ 29

§ 30
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 32
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 33
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
STATUT
So³ectwa B¹gart
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1

Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych
 skarbnik gminy.

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.

§ 27

§2

1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

1. So³ectwo B¹gart obejmuje miejscowoci: B¹gart, Spalonki, B¹gart ZR, którego granice s¹ zaznaczone na
mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* statutu.
2. Siedzib¹ So³ectwa jest wie B¹gart.

§ 26

§ 28
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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2) So³ectwo  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1 niniejszego statutu,
3) statut  statut So³ectwa,
4) So³tys  organ wykonawczy So³ectwa, przewodnicz¹cy Rady So³eckiej
5) Rada So³ecka  organ wspieraj¹cy So³tysa,
6) Zebranie Wiejskie  organ uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
Niniejszy statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania
So³ectwa, w tym:
1) jego zadania i zakres dzia³ania,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jego organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa
jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
2. Dzia³ania, o jakich mowa w ust 1, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie spraw okrelonych niniejszym statutem i przepisami prawa.
CZÊÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami So³ectwa s¹: Zebranie Wiejskie jako organ
uchwa³odawczy oraz So³tys jako organ wykonawczy.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okrelonych w § 5 ust. 1, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿enie stanowiska So³ectwa w sprawach okrelonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska wyst¹pi organ gminy.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y tak¿e
sprawowanie kontroli dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie mo¿e wy³aniaæ
komisje.
2. Zebranie Wiejskie, podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela precyzyjnie jej
zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
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2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu okrela Burmistrz na podstawie dokumentów
ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ
lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
10 uczestnikom Zebrania Wiejskiego.
§ 11
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie organów gminy,
3) na wniosek 20 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
3. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
4. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim
terminie odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim
uczestnicz¹cych.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej
przez ni¹ wybrany.
§ 13
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
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1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeli
jego przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi
obrad.
§ 14
1. So³tys lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie
zostaje przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
§ 17
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okrelone przepisami prawa i uchwa³ami
organów gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,

3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego
oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, a tak¿e w
pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ
ze swojej dzia³alnoci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy innymi, w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
3. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 18
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
1. W zakresie okrelonym w § 17 ust. 2 pkt 2  3 dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoci wspomagania So³tysa, o jakich mowa w ust.
1, obejmuj¹ w szczególnoci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia w realizacji zadañ okrelonych w § 12,
2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treci uchwa³ podjêtych przez Zebranie Wiejskie.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§ 20
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód
uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 21
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji So³tysa i Rady So³eckiej.
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2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ w osiedlach oraz w Informatorze Dzierzgoñskim.

uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.

§ 22

§ 29

1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.

1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub rzetelnoci
mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia.

§ 23
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ
wiejskich.
2. Uchwala w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 20-22.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym Burmistrza.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 25

§ 30
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 32
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 33
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
STATUT
So³ectwa Bruk

Nadzór na dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.

CZÊÆ I
Postanowienia ogólne

§ 26

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.

Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych
 skarbnik gminy.
§ 27
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
§ 28
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi

§1

§2
1. So³ectwo Bruk obejmuje miejscowoci: Bruk, Pawlowo, Piaski Sztumskie, którego granice s¹ zaznaczone
na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* statutu.
2. Siedzib¹ So³ectwa jest wie Bruk.
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) So³ectwo  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1 niniejszego statutu,
3) statut  statut So³ectwa,
4) So³tys  organ wykonawczy So³ectwa, przewodnicz¹cy Rady So³eckiej
5) Rada So³ecka  organ wspieraj¹cy So³tysa,
6) Zebranie Wiejskie  organ uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
Niniejszy statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania
So³ectwa, w tym:
1) jego zadania i zakres dzia³ania,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jego organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa
jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
2. Dzia³ania, o jakich mowa w ust 1, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie spraw okrelonych niniejszym statutem i przepisami prawa.
CZÊÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami So³ectwa s¹: Zebranie Wiejskie jako organ
uchwa³odawczy oraz So³tys jako organ wykonawczy.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okrelonych w § 5 ust. 1, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿enie stanowiska So³ectwa w sprawach okrelonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska wyst¹pi organ gminy.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y tak¿e
sprawowanie kontroli dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie mo¿e wy³aniaæ
komisje.
2. Zebranie Wiejskie, podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela precyzyjnie jej
zadanie.

3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby, które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu okrela Burmistrz na podstawie dokumentów
ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ
lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi
oraz 10 uczestnikom Zebrania Wiejskiego.
§ 11
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie organów gminy,
3) na wniosek 20 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
3. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
4. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim
terminie odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim
uczestnicz¹cych.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej
przez ni¹ wybrany.
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1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeli
jego przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi
obrad.
§ 14
1. So³tys lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie
zostaje przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
§ 17
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okrelone przepisami prawa i uchwa³ami
organów gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego
oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, a tak¿e w
pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ
ze swojej dzia³alnoci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy innymi, w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
3. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 18
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
1. W zakresie okrelonym w § 17 ust. 2 pkt 2  3 dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoci wspomagania So³tysa, o jakich mowa w ust.
1, obejmuj¹ w szczególnoci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia w realizacji zadañ okrelonych w § 12,
2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treci uchwa³ podjêtych przez Zebranie Wiejskie.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§ 20
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód
uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

Dziennik Urzêdowy
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§ 21

§ 28

1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ w osiedlach oraz w Informatorze Dzierzgoñskim.

1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.

§ 22

1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub rzetelnoci
mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia.

1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 23
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ
wiejskich.
2. Uchwala w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 20-22.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym Burmistrza.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa

§ 29

§ 30
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 32
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 33
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

§ 25

STATUT
So³ectwa Budzisz

Nadzór na dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.

CZÊÆ I
Postanowienia ogólne

§ 26

§1

Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych
 skarbnik gminy.

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.

§ 27
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

§2
1. So³ectwo Budzisz obejmuje miejscowoci: Budzisz

 5449 

Poz. 2056

i Chojty, którego granice s¹ zaznaczone na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* statutu.
2. Siedzib¹ So³ectwa jest wie Budzisz.
§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) So³ectwo  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1 niniejszego statutu,
3) statut  statut So³ectwa,
4) So³tys  organ wykonawczy So³ectwa, przewodnicz¹cy Rady So³eckiej
5) Rada So³ecka  organ wspieraj¹cy So³tysa,
6) Zebranie Wiejskie  organ uchwa³odawczy So³ectwa.

Dziennik Urzêdowy
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sprawowanie kontroli dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie mo¿e wy³aniaæ
komisje.
2. Zebranie Wiejskie, podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela precyzyjnie jej
zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego.

§4

§9

Niniejszy statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania
So³ectwa, w tym:
1) jego zadania i zakres dzia³ania,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jego organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.

1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu okrela Burmistrz na podstawie dokumentów
ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ
lub udzielenia ustnych wyjanieñ.

CZÊÆ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa
jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
2. Dzia³ania, o jakich mowa w ust 1, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie spraw okrelonych niniejszym statutem i przepisami prawa.
CZÊÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami So³ectwa s¹: Zebranie Wiejskie jako organ
uchwa³odawczy oraz So³tys jako organ wykonawczy.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okrelonych w § 5 ust. 1, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿enie stanowiska So³ectwa w sprawach okrelonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska wyst¹pi organ gminy.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y tak¿e
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.

§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi
oraz 10 uczestnikom Zebrania Wiejskiego.
§ 11
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie organów gminy,
3) na wniosek 20 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
3. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
4. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim
terminie odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim
uczestnicz¹cych.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskie-
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go cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej
przez ni¹ wybrany.
§ 13
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeli
jego przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi
obrad.
§ 14
1. So³tys lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie
zostaje przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,

9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
§ 17
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okrelone przepisami prawa i uchwa³ami
organów gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego
oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, a tak¿e w
pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ
ze swojej dzia³alnoci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy innymi, w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
3. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 18
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
1. W zakresie okrelonym w § 17 ust. 2 pkt 2  3 dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoci wspomagania So³tysa, o jakich mowa w ust.
1, obejmuj¹ w szczególnoci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia w realizacji zadañ okrelonych w § 12,
2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treci uchwa³ podjêtych przez Zebranie Wiejskie.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§ 20
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód
uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
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2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 21
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ w osiedlach oraz w Informatorze Dzierzgoñskim.
§ 22
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 23
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ
wiejskich.
2. Uchwala w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 20-22.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym Burmistrza.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 27

1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
§ 28
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.
§ 29
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub rzetelnoci
mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia.
§ 30
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 32
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 33
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

§ 25

STATUT
So³ectwa Jasna

Nadzór na dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.

CZÊÆ I
Postanowienia ogólne

§ 26

§1

Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych
 skarbnik gminy.

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
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2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
§2
1. So³ectwo Jasna obejmuje miejscowoci: Chartowo,
Jasna, Kamienna Góra,Lisi Las, którego granice s¹ zaznaczone na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* statutu.
2. Siedzib¹ So³ectwa jest wie Jasna.
§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) So³ectwo  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1 niniejszego statutu,
3) statut  statut So³ectwa,
4) So³tys  organ wykonawczy So³ectwa, przewodnicz¹cy Rady So³eckiej
5) Rada So³ecka  organ wspieraj¹cy So³tysa,
6) Zebranie Wiejskie  organ uchwa³odawczy So³ectwa.

2) wyra¿enie stanowiska So³ectwa w sprawach okrelonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska
wyst¹pi organ gminy.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y tak¿e
sprawowanie kontroli dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie mo¿e wy³aniaæ
komisje.
2. Zebranie Wiejskie, podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela precyzyjnie jej
zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego.

§4

§9

Niniejszy statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania
So³ectwa, w tym:
1) jego zadania i zakres dzia³ania,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jego organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.

1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu okrela Burmistrz na podstawie dokumentów
ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ
lub udzielenia ustnych wyjanieñ.

CZÊÆ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa
jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
2. Dzia³ania, o jakich mowa w ust 1, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie spraw okrelonych niniejszym statutem i przepisami prawa.
CZÊÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami So³ectwa s¹: Zebranie Wiejskie jako organ
uchwa³odawczy oraz So³tys jako organ wykonawczy.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okrelonych w § 5 ust. 1, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.

§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi
oraz 10 uczestnikom Zebrania Wiejskiego.
§ 11
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie organów gminy,
3) na wniosek 20 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
3. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
4. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim
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terminie odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim
uczestnicz¹cych.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej
przez ni¹ wybrany.
§ 13
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeli
jego przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi
obrad.
§ 14
1. So³tys lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie
zostaje przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z
poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
§ 17
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okrelone przepisami prawa i uchwa³ami
organów gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego
oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, a tak¿e w
pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ
ze swojej dzia³alnoci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy innymi, w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
3. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 18
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
1. W zakresie okrelonym w § 17 ust. 2 pkt 2  3 dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoci wspomagania So³tysa, o jakich mowa
w ust. 1, obejmuj¹ w szczególnoci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia w realizacji zadañ okrelonych w § 12,
2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treci uchwa³ podjêtych przez Zebranie Wiejskie.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§ 20
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
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okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód
uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 21
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ w osiedlach oraz w Informatorze Dzierzgoñskim.
§ 22
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 23
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ
wiejskich.
2. Uchwala w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 20-22.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym Burmistrza.

Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych
 skarbnik gminy.
§ 27
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
§ 28
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.
§ 29
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub rzetelnoci
mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia.
§ 30
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 32
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 33
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa

STATUT
So³ectwa Miniêta

§ 25

CZÊÆ I
Postanowienia ogólne

Nadzór na dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§ 26
Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:

§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.

 5455 

Poz. 2056

2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
§2
1. So³ectwo Miniêta obejmuje miejscowoci: Miniêta,
numery: 2-11, 13,14,16-18,20a,23,24,25,30, Sporowo,
którego granice s¹ zaznaczone na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik nr 1* statutu.
2. Siedzib¹ So³ectwa jest wie Miniêta.
§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) So³ectwo  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1 niniejszego statutu,
3) statut  statut So³ectwa,
4) So³tys  organ wykonawczy So³ectwa, przewodnicz¹cy Rady So³eckiej
5) Rada So³ecka  organ wspieraj¹cy So³tysa,
6) Zebranie Wiejskie  organ uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
Niniejszy statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania
So³ectwa, w tym:
1) jego zadania i zakres dzia³ania,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jego organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa
jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
2. Dzia³ania, o jakich mowa w ust 1, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie spraw okrelonych niniejszym statutem i przepisami prawa.
CZÊÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami So³ectwa s¹: Zebranie Wiejskie jako organ
uchwa³odawczy oraz So³tys jako organ wykonawczy.
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lonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska wyst¹pi organ gminy.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y tak¿e
sprawowanie kontroli dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie mo¿e wy³aniaæ
komisje.
2. Zebranie Wiejskie, podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela precyzyjnie jej
zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu okrela Burmistrz na podstawie dokumentów
ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ
lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
10 uczestnikom Zebrania Wiejskiego.

§7

§ 11

1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okrelonych w § 5 ust. 1, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿enie stanowiska So³ectwa w sprawach okre-

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie organów gminy,
3) na wniosek 20 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
3. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
4. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim

* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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terminie odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim
uczestnicz¹cych.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej
przez ni¹ wybrany.
§ 13
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeli
jego przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi
obrad.
§ 14
1. So³tys lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie
zostaje przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,

7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
§ 17
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okrelone przepisami prawa i uchwa³ami
organów gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego
oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, a tak¿e w
pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ
ze swojej dzia³alnoci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy innymi, w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
3. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 18
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
1. W zakresie okrelonym w § 17 ust. 2 pkt 2  3 dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoci wspomagania So³tysa, o jakich mowa w ust.
1, obejmuj¹ w szczególnoci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia w realizacji zadañ okrelonych w § 12,
2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treci uchwa³ podjêtych przez Zebranie Wiejskie.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§ 20
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
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okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód
uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 21
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ w osiedlach oraz w Informatorze Dzierzgoñskim.
§ 22
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 23
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ
wiejskich.
2. Uchwala w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 20-22.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym Burmistrza.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 25
Nadzór na dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
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§ 26

Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych
 skarbnik gminy.
§ 27
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
§ 28
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.
§ 29
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub rzetelnoci
mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia.
§ 30
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 32
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 33
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
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Za³¹cznik Nr 15
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

STATUT
So³ectwa Morany
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
§2
1. So³ectwo Morany obejmuje miejscowoci: Kuksy,Morany, Stanówko, którego granice s¹ zaznaczone na
mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do statutu.
2. Siedzib¹ So³ectwa jest wie Morany.
§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) So³ectwo  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1 niniejszego statutu,
3) statut  statut So³ectwa,
4) So³tys  organ wykonawczy So³ectwa, przewodnicz¹cy Rady So³eckiej
5) Rada So³ecka  organ wspieraj¹cy So³tysa,
6) Zebranie Wiejskie  organ uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
Niniejszy statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania
So³ectwa, w tym:
1) jego zadania i zakres dzia³ania,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jego organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa
jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
2. Dzia³ania, o jakich mowa w ust 1, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie spraw okrelonych niniejszym statutem i przepisami prawa.

* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.

CZÊÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami So³ectwa s¹: Zebranie Wiejskie jako organ
uchwa³odawczy oraz So³tys jako organ wykonawczy.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okrelonych w § 5 ust. 1, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿enie stanowiska So³ectwa w sprawach okrelonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska wyst¹pi organ gminy.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y tak¿e
sprawowanie kontroli dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie mo¿e wy³aniaæ
komisje.
2. Zebranie Wiejskie, podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela precyzyjnie jej
zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu okrela Burmistrz na podstawie dokumentów
ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ
lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
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5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
10 uczestnikom Zebrania Wiejskiego.
§ 11
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie organów gminy,
3) na wniosek 20 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
3. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
4. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim
terminie odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim
uczestnicz¹cych.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej
przez ni¹ wybrany.
§ 13
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeli
jego przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi
obrad.
§ 14
1. So³tys lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie
zostaje przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
§ 17
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okrelone przepisami prawa i uchwa³ami
organów gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego
oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, a tak¿e w
pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ
ze swojej dzia³alnoci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy innymi, w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
3. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 18
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
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§ 19
1. W zakresie okrelonym w § 17 ust. 2 pkt 2  3 dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoci wspomagania So³tysa, o jakich mowa w ust.
1, obejmuj¹ w szczególnoci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia w realizacji zadañ okrelonych w § 12,
2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treci uchwa³ podjêtych przez Zebranie Wiejskie.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§ 20
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód
uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 21

dejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 20-22.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym Burmistrza.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 25
Nadzór na dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§ 26
Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych
 skarbnik gminy.
§ 27
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ w osiedlach oraz w Informatorze Dzierzgoñskim.

1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.

§ 22

§ 29

1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.

1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub rzetelnoci
mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia.

§ 23
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ
wiejskich.
2. Uchwala w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji po-

§ 28

§ 30
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak-

 5461 

Poz. 2056

¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 32
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 33
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 16
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
STATUT
So³ectwa Nowiec
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
§2
1. So³ectwo Nowiec obejmuje miejscowoci: Nowa
Karczma, Nowiec, Nowiny, którego granice s¹ zaznaczone na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do statutu.
2. Siedzib¹ So³ectwa jest wie Nowiec.
§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) So³ectwo  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1 niniejszego statutu,
3) statut  statut So³ectwa,
4) So³tys  organ wykonawczy So³ectwa, przewodnicz¹cy Rady So³eckiej
5) Rada So³ecka  organ wspieraj¹cy So³tysa,
6) Zebranie Wiejskie  organ uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
Niniejszy statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania
So³ectwa, w tym:
1) jego zadania i zakres dzia³ania,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jego organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa
jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
2. Dzia³ania, o jakich mowa w ust 1, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie spraw okrelonych niniejszym statutem i przepisami prawa.
CZÊÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami So³ectwa s¹: Zebranie Wiejskie jako organ
uchwa³odawczy oraz So³tys jako organ wykonawczy.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okrelonych w § 5 ust. 1, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿enie stanowiska So³ectwa w sprawach okrelonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska wyst¹pi organ gminy.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y tak¿e
sprawowanie kontroli dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie mo¿e wy³aniaæ
komisje.
2. Zebranie Wiejskie, podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela precyzyjnie jej
zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu okrela Burmistrz na podstawie dokumentów
ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ
lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³ec-
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kiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi
oraz 10 uczestnikom Zebrania Wiejskiego.
§ 11
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie organów gminy,
3) na wniosek 20 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
3. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
4. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim
terminie odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim
uczestnicz¹cych.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej
przez ni¹ wybrany.
§ 13
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeli
jego przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi
obrad.
§ 14
1. So³tys lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za

i przeciw, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie
zostaje przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
§ 17
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okrelone przepisami prawa i uchwa³ami
organów gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego
oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, a tak¿e w
pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ
ze swojej dzia³alnoci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy innymi, w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
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3. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 18
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
1. W zakresie okrelonym w § 17 ust. 2 pkt 2  3 dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoci wspomagania So³tysa, o jakich mowa w ust.
1, obejmuj¹ w szczególnoci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia w realizacji zadañ okrelonych w § 12,
2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treci uchwa³ podjêtych przez Zebranie Wiejskie.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§ 20
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód
uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 21
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2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ
wiejskich.
2. Uchwala w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 20-22.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym Burmistrza.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 25
Nadzór na dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§ 26
Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych
 skarbnik gminy.
§ 27
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ w osiedlach oraz w Informatorze Dzierzgoñskim.

1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.

§ 22

§ 29

1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.

1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub rzetelnoci
mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia.

§ 23
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,

§ 28

§ 30
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
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CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 32
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 33
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 17
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
STATUT
So³ectwa Poliksy
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
§2
1. So³ectwo Poliksy obejmuje miejscowoci: Poliksy, Litewki, którego granice s¹ zaznaczone na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do statutu.
2. Siedzib¹ So³ectwa jest wie Poliksy.
§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) So³ectwo  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1 niniejszego statutu,
3) statut  statut So³ectwa,
4) So³tys  organ wykonawczy So³ectwa, przewodnicz¹cy Rady So³eckiej
5) Rada So³ecka  organ wspieraj¹cy So³tysa,
6) Zebranie Wiejskie  organ uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
Niniejszy statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania
So³ectwa, w tym:
1) jego zadania i zakres dzia³ania,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jego organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.

jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
2. Dzia³ania, o jakich mowa w ust 1, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie spraw okrelonych niniejszym statutem i przepisami prawa.
CZÊÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami So³ectwa s¹: Zebranie Wiejskie jako organ
uchwa³odawczy oraz So³tys jako organ wykonawczy.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okrelonych w § 5 ust. 1, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿enie stanowiska So³ectwa w sprawach okrelonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska wyst¹pi organ gminy.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y tak¿e
sprawowanie kontroli dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie mo¿e wy³aniaæ
komisje.
2. Zebranie Wiejskie, podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela precyzyjnie jej
zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu okrela Burmistrz na podstawie dokumentów
ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ
lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
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§ 10

§ 15

1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
10 uczestnikom Zebrania Wiejskiego.

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie
zostaje przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.

§ 11

§ 16

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie organów gminy,
3) na wniosek 20 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
3. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
4. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim
terminie odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim
uczestnicz¹cych.

1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.

§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej
przez ni¹ wybrany.
§ 13
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeli
jego przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi
obrad.
§ 14
1. So³tys lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.

§ 17
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okrelone przepisami prawa i uchwa³ami
organów gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego
oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, a tak¿e w
pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ
ze swojej dzia³alnoci na Zebraniu Wiejskim,
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12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy innymi, w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
3. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 18
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
1. W zakresie okrelonym w § 17 ust. 2 pkt 2  3 dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoci wspomagania So³tysa, o jakich mowa w ust.
1, obejmuj¹ w szczególnoci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia w realizacji zadañ okrelonych w § 12,
2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treci uchwa³ podjêtych przez Zebranie Wiejskie.
CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§ 20
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód
uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 21
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ w osiedlach oraz w Informatorze Dzierzgoñskim.
§ 22
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.

§ 23
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ
wiejskich.
2. Uchwala w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 20-22.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym Burmistrza.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 25
Nadzór na dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§ 26
Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych
 skarbnik gminy.
§ 27
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
§ 28
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.
§ 29
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub rzetelnoci
mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia.
§ 30
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
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2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 32
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 33
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 18
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
STATUT
So³ectwa Prakwice
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
§2
1. So³ectwo Prakwice obejmuje miejscowoci: Pacho³y,
Prakwice, którego granice s¹ zaznaczone na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do statutu.
2. Siedzib¹ So³ectwa jest wie Prakwice.
§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) So³ectwo  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1 niniejszego statutu,
3) statut  statut So³ectwa,
4) So³tys  organ wykonawczy So³ectwa, przewodnicz¹cy Rady So³eckiej,
5) Rada So³ecka  organ wspieraj¹cy So³tysa,
6) Zebranie Wiejskie  organ uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
Niniejszy statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania
So³ectwa, w tym:
1) jego zadania i zakres dzia³ania,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jego organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.

* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§5

1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa
jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
2. Dzia³ania, o jakich mowa w ust 1, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie spraw okrelonych niniejszym statutem i przepisami prawa.
CZÊÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami So³ectwa s¹: Zebranie Wiejskie jako organ
uchwa³odawczy oraz So³tys jako organ wykonawczy.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okrelonych w § 5 ust. 1, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿enie stanowiska So³ectwa w sprawach okrelonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska wyst¹pi organ gminy.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y tak¿e
sprawowanie kontroli dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie mo¿e wy³aniaæ
komisje.
2. Zebranie Wiejskie, podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela precyzyjnie jej
zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu okrela Burmistrz na podstawie dokumentów
ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ
lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
10 uczestnikom Zebrania Wiejskiego.
§ 11
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie organów gminy,
3) na wniosek 20 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
3. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
4. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim
terminie odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim
uczestnicz¹cych.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej
przez ni¹ wybrany.
§ 13
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeli
jego przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi
obrad.

§ 14
1. So³tys lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie
zostaje przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
§ 17
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okrelone przepisami prawa i uchwa³ami
organów gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego
oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, a tak¿e w
pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci So³ectwa,
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11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ
ze swojej dzia³alnoci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy innymi, w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
3. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 18
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
1. W zakresie okrelonym w § 17 ust. 2 pkt 2  3 dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoci wspomagania So³tysa, o jakich mowa w ust.
1, obejmuj¹ w szczególnoci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia w realizacji zadañ okrelonych w § 12,
2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treci uchwa³ podjêtych przez Zebranie Wiejskie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 23

1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ
wiejskich.
2. Uchwala w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 20-22.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym Burmistrza.
CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 25

CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.

Nadzór na dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.

§ 20

§ 26

1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód
uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych
 skarbnik gminy.

§ 21
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ w osiedlach oraz w Informatorze Dzierzgoñskim.
§ 22
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.

§ 27
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
§ 28
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.
§ 29
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub rzetelnoci
mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia.
§ 30
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 32
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 33
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 19
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

CZÊÆ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa
jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
2. Dzia³ania, o jakich mowa w ust 1, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie spraw okrelonych niniejszym statutem i przepisami prawa.
CZÊÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami So³ectwa s¹: Zebranie Wiejskie jako organ
uchwa³odawczy oraz So³tys jako organ wykonawczy.
§7

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.

1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okrelonych w § 5 ust. 1, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿enie stanowiska So³ectwa w sprawach okrelonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska wyst¹pi organ gminy.

§2

§8

1. So³ectwo Tywêzy obejmuje miejscowoci: Blunaki,
Stara Wie, Tywêzy którego granice s¹ zaznaczone na
mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do statutu.
2. Siedzib¹ So³ectwa jest wie Tywêzy.

1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y tak¿e
sprawowanie kontroli dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie mo¿e wy³aniaæ
komisje.
2. Zebranie Wiejskie, podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela precyzyjnie jej
zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.

STATUT
So³ectwa Tywêzy
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1

§3
1)
2)
3)
4)
5)
6)

U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
gmina  gminê Dzierzgoñ,
So³ectwo  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1 niniejszego statutu,
statut  statut So³ectwa,
So³tys  organ wykonawczy So³ectwa, przewodnicz¹cy Rady So³eckiej
Rada So³ecka  organ wspieraj¹cy So³tysa,
Zebranie Wiejskie  organ uchwa³odawczy So³ectwa.

CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego.

§4

§9

Niniejszy statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania
So³ectwa, w tym:
1) jego zadania i zakres dzia³ania,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jego organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.

1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu okrela Burmistrz na podstawie dokumentów
ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na

* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ
lub udzielenia ustnych wyjanieñ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 14

1. So³tys lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.

§ 10

§ 15

1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
10 uczestnikom Zebrania Wiejskiego.

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie
zostaje przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.

§ 11

§ 16

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie organów gminy,
3) na wniosek 20 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
3. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
4. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim
terminie odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim
uczestnicz¹cych.

1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.

§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej
przez ni¹ wybrany.
§ 13
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeli
jego przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi
obrad.

§ 17
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okrelone przepisami prawa i uchwa³ami
organów gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego
oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, a tak¿e w
pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci So³ectwa,
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11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ
ze swojej dzia³alnoci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy innymi, w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
3. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 18
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 19

kach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 23
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ
wiejskich.
2. Uchwala w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym.
§ 24

1. W zakresie okrelonym w § 17 ust. 2 pkt 2  3 dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoci wspomagania So³tysa, o jakich mowa w ust.
1, obejmuj¹ w szczególnoci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia w realizacji zadañ okrelonych w § 12,
2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treci uchwa³ podjêtych przez Zebranie Wiejskie.

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 20-22.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym Burmistrza.

CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.

§ 25

§ 20
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód
uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 21
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ w osiedlach oraz w Informatorze Dzierzgoñskim.
§ 22
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wyni-

CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
Nadzór na dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§ 26
Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych
 skarbnik gminy.
§ 27
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
§ 28
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.
§ 29
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub rzetelnoci
mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia.

 5473 

Poz. 2056
§ 30

1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 32
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 33
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik Nr 20
do Uchwa³y Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
STATUT
So³ectwa ¯u³awka Sztumska
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez
Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu w drodze uchwa³y na zasadach okrelonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
§2
1. So³ectwo ¯u³awka Sztumska obejmuje miejscowoci:
¯u³awka Sztumska, ¯u³awka Sztumska ZR, którego granice s¹ zaznaczone na mapie stanowi¹cej za³¹cznik
nr 1* do statutu.
2. Siedzib¹ So³ectwa jest wie ¯u³awka Sztumska.
§3
U¿yte w statucie osiedla okrelenia oznaczaj¹:
1) gmina  gminê Dzierzgoñ,
2) So³ectwo  jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1 niniejszego statutu,
3) statut  statut So³ectwa,
4) So³tys  organ wykonawczy So³ectwa, przewodnicz¹cy Rady So³eckiej
5) Rada So³ecka  organ wspieraj¹cy So³tysa,
6) Zebranie Wiejskie  organ uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
Niniejszy statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania
So³ectwa, w tym:
1) jego zadania i zakres dzia³ania,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jego organów,
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego
organów.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa
jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji zadañ gminy.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów gminy,
3) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
2. Dzia³ania, o jakich mowa w ust 1, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie spraw okrelonych niniejszym statutem i przepisami prawa.
CZÊÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§6
1. Organami So³ectwa s¹: Zebranie Wiejskie jako organ
uchwa³odawczy oraz So³tys jako organ wykonawczy.
§7
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okrelonych w § 5 ust. 1, za wyj¹tkiem rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿enie stanowiska So³ectwa w sprawach okrelonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska wyst¹pi organ gminy.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y tak¿e
sprawowanie kontroli dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie mo¿e wy³aniaæ
komisje.
2. Zebranie Wiejskie, podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o jakiej mowa w ust. 1, okrela precyzyjnie jej
zadanie.
3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadania okrelonego w ust. 2, s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.
CZÊÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami So³ectwa i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu okrela Burmistrz na podstawie dokumentów
ewidencji ludnoci Urzêdu Miejskiego.
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2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego powemie w¹tpliwoæ, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u,
mo¿e za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ
lub udzielenia ustnych wyjanieñ.
§ 10
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
2) zadawania pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
gminy,
3) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci, wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
10 uczestnikom Zebrania Wiejskiego.
§ 11
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie organów gminy,
3) na wniosek 20 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
3. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej 1/10 osób uprawnionych.
4. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana iloæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys wyznacza drugi termin. Zebranie w drugim
terminie odbywa siê bez wzglêdu na liczbê osób w nim
uczestnicz¹cych.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia
¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej
przez ni¹ wybrany.
§ 13
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielania g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebrania g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okrelonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu

Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeli
jego przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi
obrad.
§ 14
1. So³tys lub osoby, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 15
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów za
i przeciw, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie
zostaje przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjanieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 16
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoci, wybór sekretarza zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych
wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
§ 17
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okrelone przepisami prawa i uchwa³ami
organów gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego
oraz przewodniczenie ich obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, a tak¿e w
pracach jej organów bez prawa do g³osowania,
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10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ
ze swojej dzia³alnoci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy innymi, w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
3. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
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tów, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 23

So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji na wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Burmistrza, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ
wiejskich.
2. Uchwala w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym.

§ 19

§ 24

1. W zakresie okrelonym w § 17 ust. 2 pkt 2  3 dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoci wspomagania So³tysa, o jakich mowa w ust.
1, obejmuj¹ w szczególnoci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia w realizacji zadañ okrelonych w § 12,
2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnianie treci uchwa³ podjêtych przez Zebranie Wiejskie.

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji  Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych w § 20-22.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym Burmistrza.

§ 18

CZÊÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§ 20
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód
uczestników Zebrania posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 21

CZÊÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 25
Nadzór na dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§ 26
Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
Rada Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych
 skarbnik gminy.
§ 27
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rada Miejska w terminie 3 miesiêcy od up³ywu kadencji So³tysa i Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okrelaj¹c porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu
na tablicach og³oszeñ w osiedlach oraz w Informatorze Dzierzgoñskim.

1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz.

§ 22

§ 29

1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandyda-

1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci lub rzetelnoci
mo¿e byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia.

§ 28

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2056, 2057

 5476 

§ 30
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.

3.

CZÊÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 31
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e ustaleniu granic i nazwy osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 32
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 33
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.

2057

4.

5.

UCHWA£A Nr VIII/99/03
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 23 wrzenia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591; ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz. 1806) maj¹c na uwadze przypieszenie rozwoju gospodarczego Gminy Cz³uchów oraz zmniejszenie bezrobocia strukturalnego  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwalnia siê, na zasadach okrelonych w uchwale podmioty gospodarcze prowadz¹ce dzia³alnoæ na terenie gminy z podatku od nieruchomoci zwanego dalej
podatkiem od nieruchomoci lub ich czêci, w których dokonano inwestycji o charakterze przemys³owym
lub us³ugowym o wartoci co najmniej 5 mln euro (dotyczy nak³adów na tworzenie nowych miejsc pracy lub
zakup bazy produkcyjnej, tj. budynków i z nimi zwi¹zanych budowli) i zwiêkszy zatrudnienie o osoby bezrobotne zamieszka³e na terenie Gminy Cz³uchów, a w
przypadku braku chêtnych lub osób z odpowiednimi
kwalifikacjami o inne osoby w iloci okrelonej w ust. 3.
2. Zwolnienie dotyczy nowotworzonej bazy produkcyjnej:
budynków i z nimi zwi¹zanych budowli, a tak¿e zakupu obiektów przeznaczonych pod produkcjê i us³ugi
wy³¹czonych poprzednio z dzia³alnoci przez okres co
najmniej dwóch lat i uzyskanie wzrostu zatrudnienia
okrelonego w ust. 3.
Zwolnienie nie dotyczy dzia³alnoci handlowej i developerskiej z wyj¹tkiem powierzchni zajêtej pod sprze-

6.

da¿ produktów wytworzonych w obiektach bêd¹cych
podmiotem zwolnienia.
Zwolnienie z podatku przys³uguje na okres:
1) 2 lat, je¿eli utworzono od 5-9 nowych miejsc pracy,
2) 3 lat, je¿eli utworzono od 10-20 nowych miejsc pracy,
3) 4 lat, je¿eli utworzono od 21-30 nowych miejsc pracy,
4) 5 lat, je¿eli utworzono od 31-40 nowych miejsc pracy,
5) 6 lat, je¿eli utworzono od 41-50 nowych miejsc pracy,
6) 7 lat, je¿eli utworzono od 51-60 nowych miejsc pracy,
7) 8 lat, je¿eli utworzono od 61-70 nowych miejsc pracy,
8) 9 lat, je¿eli utworzono od 71-80 nowych miejsc pracy,
9) 10 lat, je¿eli utworzono powy¿ej 80 nowych miejsc
pracy.
W przypadku rozwoju ju¿ istniej¹cej firmy lub jej przebudowy zwolnienie ma zastosowanie, gdy nak³ady inwestycyjne przekrocz¹ kwotê 5 mln euro i uzyska siê
wzrost zatrudnienia okrelonych w ust. 3.
Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê
za spe³niony, je¿eli inwestycja spowodowa³a u podatnika wzrost liczby zatrudnionych w pe³nym wymiarze
czasu pracy w stosunku od redniego poziomu zatrudnienia z okresu 12-miesiêcy przed dniem oddania inwestycji do u¿ytku. Przy ustaleniu poziomu zatrudnienia uwzglêdnia siê tylko pracowników zamieszka³ych
na terenie Gminy Cz³uchów.
Zwolnienie z podatku przys³uguje, je¿eli zwiêkszony
poziom zatrudnienia na terenie Gminy Cz³uchów zostanie utrzymany przez okres zwolnienia.
§2

Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie dotyczy nieruchomoci, które stanowi³y podstawê opodatkowania
przed wejciem w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
W przypadku, gdy podatnik rozszerzy dzia³alnoæ gospodarcz¹ w wyniku oddania do u¿ytku nowej inwestycji o
wartoci powy¿ej 5 mln euro, w której znajdzie zatrudnienie liczba osób okrelonych w § 1 ust. 3 zwolnienie
obejmuje tylko nowopowsta³¹ inwestycjê.
§3
1. Zwolnienie przys³uguje na udokumentowany wniosek
podatnika z³o¿ony w momencie oddania nowej inwestycji do u¿ytkowania.
2. Podatnik na pocz¹tku ka¿dego roku podatkowego w
czasie trwania zwolnienia, zobowi¹zany jest do sk³adania informacji potwierdzaj¹cej uprawnienia do korzystania ze zwolnienia z podatku.
§4
1. Podatnik jest zobowi¹zany pisemnie zawiadomiæ Urz¹d
Gminy w Cz³uchowie o utracie warunków do zwolnienia w podatku od nieruchomoci najpóniej w ci¹gu
14 dni od daty powstania okolicznoci powoduj¹cych
utratê warunków do zwolnienia.
2. Podatnik, który utraci uprawnienia do zwolnienia z podatku zobowi¹zany jest do zap³aty tego podatku, pocz¹wszy od miesi¹ca, w którym utraci³ uprawnienia.
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3. Podatnik, który nie dope³ni³ obowi¹zku zawiadomienia Urzêdu o utracie warunków do zwolnienia z podatku, traci prawo do tego zwolnienia poczynaj¹c od pocz¹tku roku podatkowego, w którym to prawo usta³o
i zobowi¹zany jest do jego zap³aty wraz z nale¿nymi
odsetkami.
4. Podatnik, który wprowadzi³ Urz¹d Gminy w b³¹d, co
do warunków, od których uzale¿nione jest zwolnienie
z podatku od nieruchomoci, traci prawo do tego zwolnienia za ca³y okres zwolnienia wraz z nale¿nymi odsetkami, nadto poniesie konsekwencje wynikaj¹ce z
przepisów ustawy karnoskarbowej.

CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Mi³oradzu potwierdzi³a,
i¿ otrzyma³a protoko³y g³osowania od 2 Obwodowych
Komisji Wyborczych. Na podstawie tych protoko³ów Komisja sporz¹dzi³a zestawienia wyników g³osowania
w okrêgach wyborczych i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów
wa¿nych w okrêgach oraz g³osów wa¿nych oddanych na
poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list
ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:

§5
1. Maksymalna wielkoæ zwolnienia okrelonego niniejsz¹ uchwa³¹ ³¹cznie z pomoc¹ udzielon¹ z innych róde³ oraz w innych formach w ci¹gu kolejnych trzech lat
poprzedzaj¹cych dzieñ tego udzielenia, nie mo¿e przekraczaæ kwoty 50 tys. euro.
2. Zwolnienia z podatku od nieruchomoci przewidzianego niniejsz¹ uchwa³¹ nie mog¹ otrzymaæ przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoæ w sektorach, o których
mowa w rozporz¹dzeniach wydanych na podstawie art.
14 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej.

Okrêg wyborczy Nr 1
w którym wybierano 1 radnego
1.
2.
3.
4.

§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Bachan

2058
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 29 wrzenia 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Mi³oradz w okrêgach wyborczych Nr 1 i 8 przeprowadzonych w dniu 28 wrzenia 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 28 wrzenia 2003 r. w województwie pomorskim przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady
Gminy Mi³oradz w okrêgach wyborczych Nr 1 i 8.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Mi³oradz
w okrêgach wyborczych Nr 1 i 8 wybrano po 1 radnym.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Mi³oradz:
1) w okrêgu wyborczym Nr 1 liczba osób uprawnionych
do g³osowania wynios³a 163, w g³osowaniu wziê³o
udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 98 wyborców, co stanowi
60,1% uprawnionych do g³osowania,
2) w okrêgu wyborczym Nr 8 liczba osób uprawnionych
do g³osowania wynios³a 324, w g³osowaniu wziê³o
udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 183 wyborców, co stanowi 56,5% uprawnionych do g³osowania.
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Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
97
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 1  WSPÓLNA SPRAWA
45
1) WALERY Miros³aw
45
Lista Nr 2  NOWE ¯U£AWY  BYSTRZACY
52
1) BUNIEK  TÕNGES Ewa
52

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a wybrana radn¹ BUNIEK  TÕNGES Ewa z listy Nr 2 
NOWE ¯U£AWY  BYSTRZACY.
Okrêg wyborczy Nr 8
w którym wybierano 1 radnego
1.
2.
3.
4.

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
181
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 1  KWW ODNOWA WSI
55
1) WITEK Sylwia
55
Lista Nr 2  KWW EKOLOGICZNA WIE
5
1) G£A¯EWSKA Irena
5
Lista Nr 3  Komitet Wyborczy Wyborców JEDNOÆ
121
1) KURPIAS Waldemar
121

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym KURPIAS Waldemar z listy Nr 3  Komitet Wyborczy Wyborców JEDNOÆ.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

2059
UCHWA£A Nr II/15/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 11 grudzieñ 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 lit. c, d oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591) oraz art. 109,
120, 124, 128 ust. 2 i art. 129 ustawy z dnia 26 listopada
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1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 z pón. zm.) Uchwa³y Rady Miejskiej Nr LI/307/
200299 z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie procedury
uchwalania bud¿etu Rada Miejska w Debrznie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Planowane dochody bud¿etu gminy w wysokoci 
11.851.710,00
z tego:
a) dochody z podatków i op³at  1.901.018,00,
b) udzia³ gminy w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa:
 od osób fizycznych  1.005.019,00,
 od osób prawnych  10.000,00,
c) podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych op³acany w formie karty podatkowej  4.296,00,
d) dochody z maj¹tku gminy  219.223,00,
e) wp³ywy z op³aty targowej  78.000,00,
f) wp³ywy z us³ug, ró¿ne op³aty  295.000,00,
g) pozosta³e dochody  37.000,00,
h) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
z tego:
 czêæ owiatowa  4.532.677,00,
 czêæ subwencji rekompensuj¹cej  380.092,00,
 czêæ subwencji podstawowej  2.160.675,00,
i) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej  1.138.345,00,
j) dotacje na zadania bie¿¹ce  20.365,00,
k) wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
 70.000,00.
2. Szczegó³owy podzia³ planowanych dochodów wg róde³, dzia³ów, rozdzia³ów zawieraj¹ za³¹czniki Nr 1, 2*
do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci  12.341.710,00
w tym:
 dotacje dla zak³adów bud¿etowych  179.000,00,
 dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  406.000,00,
 dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych  177.000,00,
 dotacje na realizowanie inwestycji  1.624.765,00,
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne  7.018.549,00,
 wydatki bie¿¹ce  2.936.396,00,
w tym rezerwa ogólna  56.128,00.
2. Szczegó³owy podzia³ wydatków wg dzia³ów, rozdzia³ów
zawieraj¹ za³¹czniki Nr 3, 4, 5* do niniejszej uchwa³y.
§3
Bud¿et zamyka siê deficytem w wysokoci 490.000,00
z³otych, który pokryty zostanie nadwy¿k¹ z lat ubieg³ych.
§4
Przyjmuje siê do wiadomoci plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych, w tym;
a) przychody w wysokoci  2.678.100,00,
w tym:
 dotacje przedmiotowe  179.000,00,
 dotacje na inwestycje  60.000,00,
b) wydatki w wysokoci  2.706.632,00,
w tym:
 na wynagrodzenia i pochodne  1.037.112,00.

§5
Przyjmuje siê plan przychodów i wydatków Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11*.
§6
Przyjmuje siê plan dochodów bud¿etu pañstwa z tytu³u wydawania dowodów osobistych
w wysokoci 18.000,00 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*.
§7
Przyjmuje siê plan dotacji celowych dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
§8
Przyjmuje siê zestawienie planowanych inwestycji do
realizacji na rok 2003 oraz planowanie inwestycje do realizacji w latach 2004-2006 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
§9
1. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych w wysokoci 250.000,00 z³otych.
2. Ustala siê wysokoæ po¿yczek i kredytów d³ugoterminowych w wysokoci 1.000.000,00 z³otych.
3. Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ w kwocie 250.000,00
z³otych, które Burmistrz Miasta i Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ po pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych.
§ 10
1. W toku wykonywania bud¿etu Burmistrz Miasta i Gminy mo¿e dokonywaæ zmian w planie dochodów i wydatków polegaj¹cych na:
a) zmianie planu dochodów i wydatków zwi¹zanych
z wprowadzeniem w trakcie roku bud¿etowego
zmian dotacji celowych przekazywanych z bud¿etu
pañstwa oraz z bud¿etów jednostek samorz¹dowych,
b) zmianie w planie dochodów bud¿etowych, wynikaj¹cych ze zmiany kwoty subwencji w wyniku podzia³u
rezerw.
2. Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych mo¿e dokonywaæ przenoszenia
wydatków z rezerwy bud¿etowej, zgodnie z przeznaczeniem wydatków.
3. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wy³¹czeniem przeniesieñ miêdzy dzia³ami,
b) przekazywanie niektórych uprawnieñ o których
mowa w art. 1 lit. a i ust. 3 lit. a do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków Dyrektorom jednostek organizacyjnych.
§ 11
1. Burmistrz przedk³ada Radzie Miejskiej i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Gdañsku informacjê pó³roczn¹ o przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze w terminie do 31 sierpnia zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej
Nr LI/307/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r.
2. Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia Radzie Miejskiej
sprawozdanie roczne z wykonania bud¿etu, zawieraj¹* Za³¹czników nr 1-11 nie publikuje siê.
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ce zestawienie dochodów i wydatków wynikaj¹cych z
zamkniêæ rachunków bankowych zgodnie z uchwa³¹
Rady Miejskiej Nr LI/307/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r.
roku w terminie do 31 marca roku nastêpuj¹cego po
roku sprawozdawczym i przesy³a Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdañsku.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w sposób zwyczajowo przyjêty z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

2060
UCHWA£A Nr 11/2002
Zgromadzenia Zwi¹zku Miêdzygminnego
Towarzystwa Turystycznego Liwa w Kwidzynie
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie Bud¿etu Zwi¹zku Miêdzygminnego Towarzystwa Turystycznego Liwa w Kwidzynie na rok 2003.
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. d ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558), art. 124 i art. 128 ust. 2 oraz art. 134, ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm. 1999, Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 775, Nr 110, poz. 1255 z 2000 r.,
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Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. I041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315 z 2001 r.,
Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98,
poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125,
poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 z 2002 r., Nr 41, poz. 363
i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 156, poz. 1300, Zgromadzenie Zwi¹zku Miêdzygminnego Towarzystwa Turystycznego Liwa w Kwidzynie
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Zwi¹zku Miêdzygminnego Towarzystwa Turystycznego Liwa w Kwidzynie
w wysokoci 123.328,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Zwi¹zku Miêdzygminnego
Towarzystwa Turystycznego Liwa na rok 2003 w wysokoci 123.328,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
§2
Upowa¿nia siê Przewodnicz¹cego Zarz¹du Zwi¹zku
Miêdzygminnego Towarzystwa Turystycznego Liwa
w Kwidzynie do dokonywania zmian w planie wydatków.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Zgromadzenia
E. Wierzba

* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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