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UCHWA£A Nr IV/26/2003
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 21 lutego 2003 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Szultk

w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum w Kramarzynach oraz zmiany uchwa³y Nr IV/19/99 Rady Gminy Tuchomie z dnia 26 lutego 1999 r.
Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 5c pkt 1, art. 17 ust. 4,
art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943;
z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 12, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320; z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200,
poz. 1683) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 2003 r. publiczne Gimnazjum w Kramarzynach.
2. Akt za³o¿ycielski stanowi za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*.
§2
Upowa¿nia siê Przewodnicz¹cego Rady Gminy do podpisania aktu za³o¿ycielskiego.
§3
Obwód Gimnazjum w Kramarzynach obejmuje miejscowoci: Kramarzyny, Mas³owiczki i Trzebiatkowa. Zabudowania w Trzebiatkowej po³o¿one w okolicy drogi
krajowej Bytów  Miastko mog¹ nale¿eæ do obwodu Gimnazjum w Tuchomiu.
§4
Nadaje siê Statut Gimnazjum stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y*.
§5
W uchwale Nr IV/19/99 Rady Gminy Tuchomie z dnia
26 lutego 1999 r. w sprawie za³o¿enia i organizacji publicznego Gimnazjum w Tuchomiu (z oddzia³em w Kramarzynach) oraz okrelenia jego obwodu  wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W tytule uchwa³y oraz w § 1 skrela siê wyrazy z oddzia³em w Kramarzynach.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
«Obwód Gimnazjum w Tuchomiu obejmuje miejscowoci: Ciemno, Mas³owice Trzebiatkowskie, Mas³owice Tuchomskie, Modrzejewo, Nowe Huty, Piaszno, Sonica, T¹gowie, Tuchomie i Tuchomko. Zabudowania w Trzebiatkowej po³o¿one w okolicy drogi
krajowej Bytów  Miastko mog¹ nale¿eæ do obwodu Gimnazjum w Kramarzynach.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

* Za³¹czników Nr 1,2 nie publikuje siê.

2076
UCHWA£A Nr IV/27/2003
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ w Tuchomiu oraz
okrelenia jego obwodu.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt 1, art. 17
ust. 4, art. 58 ust. 1, 2 i 6 art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 i 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 12, poz. 239, Nr 48,
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141,
poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
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, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Tuchomie uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Z dniem 1 wrzenia 2003 r. ³¹czy siê Szko³ê Podstawow¹ w Tuchomiu i Gimnazjum w Tuchomiu w Zespó³
Szkó³ o nazwie Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Tuchomiu, zwany dalej Zespo³em Szkó³.
2. Akt za³o¿ycielski stanowi za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*.
§2
Upowa¿nia siê Przewodnicz¹cego Rady Gminy do podpisania aktu za³o¿ycielskiego.
§3
Nadaje siê Statut Zespo³u Szko³y Podstawowej i Gimnazjum stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y*.
§4
Obwód Zespo³u Szkó³ obejmuje miejscowoci: Ciemno, Mas³owice Trzebiatkowskie, Mas³owice Tuchomskie,
Modrzejewo, Nowe Huty, Piaszno, Sonica, T¹gowie, Tuchomie i Tuchomko. Zabudowania w Trzebiatkowej po³o¿one w okolicy drogi krajowej Bytów  Miastko mog¹
nale¿eæ do obwodu Zespo³u Szkó³ w Kramarzynach.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Szultk
* Za³¹czników Nr 1,2 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr IV/28/2003
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 21 lutego 2003 r.

UCHWA£A Nr VI/16/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 4 marca 2003 r.

w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ w Kramarzynach
oraz okrelenia jego obwodu.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt 1, art. 17
ust. 4, art. 58 ust. 1,2 i 6, art. 62 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
i 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943;
z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 12, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320; z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200,
poz. 1683} w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h 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, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy Tuchomie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Z dniem 1 wrzenia 2003 r. ³¹czy siê Szko³ê Podstawow¹ w Kramarzynach i Gimnazjum w Kramarzynach w
Zespó³ Szkó³ o nazwie Zespó³ Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w Kramarzynach, zwany dalej Zespo³em
Szkó³.
2. Akt za³o¿ycielski stanowi za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y*.
§2
Upowa¿nia siê Przewodnicz¹cego Rady Gminy do podpisania aktu za³o¿ycielskiego.
§3
Nadaje siê Statut Zespo³u Szko³y Podstawowej i Gimnazjum stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y*.
§4

w sprawie zatwierdzenia Statutów So³ectw.
Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214 poz. 1806) Rada
Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê statuty so³ectw:
1. Bia³ogarda  stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
2. Charbrowo  stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
3. Gê  stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
4. £ebieniec  stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do niniejszej
uchwa³y.
5. Maszewko  stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do niniejszej
uchwa³y.
6. Nowêcin  stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do niniejszej
uchwa³y.
7. Sarbsk  stanowi¹cy za³¹cznik nr 7 do niniejszej
uchwa³y.
8. Szczenurze  stanowi¹cy za³¹cznik nr 8 do niniejszej
uchwa³y.
9. Wicko  stanowi¹cy za³¹cznik nr 9 do niniejszej uchwa³y.
10. Wojciechowo  stanowi¹cy za³¹cznik nr 10 do niniejszej uchwa³y.
11. Wrzecie  stanowi¹cy za³¹cznik nr 11 do niniejszej
uchwa³y.
12. ¯arnowska  stanowi¹cy za³¹cznik nr 12 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Obwód Zespo³u Szkó³ obejmuje miejscowoci: Kramarzyny, Mas³owiczki i Trzebiatkowa. Zabudowania w
Trzebiatkowej po³o¿one w okolicy drogi krajowej Bytów
 Miastko mog¹ nale¿eæ do obwodu Zespo³u Szkó³ w Tuchomiu.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Szultk

* Za³¹czników Nr 1,2 nie publikuje siê.

§3
Traci moc uchwa³a Nr IV/3/99 Rady Gminy Wicko z dnia
26 stycznia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów
So³ectw.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/16/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 4 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BIA£OGARDA
Gmina Wicko
Województwo pomorskie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Terenem dzia³ania so³ectwa Bia³ogarda jest wie: Bia³ogarda
2. Granice so³ectwa okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
do statutu*.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, realizuj¹c¹ zadania w³asne na warunkach okrelonych w niniejszym statucie.
§3
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§4
Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§5
So³ectwo wyra¿a opinie w jego ¿ywotnych sprawach
rozstrzyganych przez organy gminy.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§6
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§7
Zebranie wiejskie mo¿e tak¿e powo³ywaæ inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe, na przyk³ad komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§8
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej odpowiada kadencji
rady gminy.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej winny odbyæ siê w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wyborów do rady gminy.
§9
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
§ 10
Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw
mieszkañców, a w szczególnoci: gotowoci niesienia
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców,
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci,
dyscypliny spo³ecznej, poszanowania mienia,
2) dzia³anie owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowanie w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz,
4) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
6) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej.
§ 11
So³ectwo jest w³aciwe w sprawach:
1) kierunku, zakresu i form spo³ecznych czynów komunalnych,
2) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych
w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu gminy.
§ 12
So³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy, wyra¿a opiniê oraz ustosunkowuje siê w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich
owietlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych,
4) zmian w rozk³adzie jazdy rodków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
5) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji 
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
Rozdzia³ III
Zebranie wiejskie
§ 13
Kompetencj¹ zebrania wiejskiego s¹ objête wszystkie
sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa, okrelone w niniejszym statucie.
§ 14
Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹
w szczególnoci sprawy:
1. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa
a) wybór i odwo³anie so³tysa,
b) wybór i odwo³anie rady so³eckiej.
2. Podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach rady gminy,
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f) korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego.
3. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym i gminnym:
a) wszystkie przys³uguj¹ce do dnia 27 maja 1990 r.
mieszkañcom so³ectwa prawa do mienia gminnego
pozostaj¹ nienaruszalne z mocy prawa;
b) zebranie wiejskie ma prawo wypowiadania siê oraz
opiniowania i decydowania, zgodnie z art. 48 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym o korzystaniu z dotychczasowych praw so³ectwa z mienia gminnego;
c) zebranie wiejskie podejmuje dzia³ania oraz upowa¿nia so³tysa do sprawowania zwyk³ego zarz¹du mieniem tj.:
 do dysponowania mieniem i pobierania z tego
tytu³u dochodów (dzier¿awa, najem, u¿yczenie),
 utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w
ramach jego obecnego przeznaczenia.
§ 15
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim:
1) prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maja wszyscy mieszkañcy so³ectwa, zameldowani lub
stale zamieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnieñ wyborczych,
2) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osu w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania zapisu do protokó³u z³o¿onego owiadczenia.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys z zastrze¿eniem § 24
ust. 1 z inicjatywy:
a) w³asnej,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych
do udzia³u w zebraniu wiejskim,
d) na wniosek Wójta Gminy.
§ 17
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³:
1) wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
2) przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim,
3) uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, z wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania so³tysa jak i Rady So³eckiej,
4) uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê
g³osów przeciw.
§ 18
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jemu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu prze-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wodniczy najstarszy wiekiem cz³onek rady so³eckiej lub
inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady so³eckiej lub wójta gminy winno odbyæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
Rozdzia³ IV
So³tys i Rada So³ecka
§ 20
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta.
3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
§ 21
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) zwo³ywanie zebrañ wiejskich.
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
d) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
e) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy i Wójta,
f) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
g) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
§ 22
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 23
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
a) Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany So³tysem,
b) zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
c) cz³onkowie.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
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4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy So³tys lub zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
d) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
e) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
f) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 24
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt. Wójt
okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz przewodniczy zebraniu.
2. W uzasadnionych wypadkach Wójt mo¿e zwróciæ siê
do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o wyznaczenie radnego gminy na przewodnicz¹cego zebrania, o którym
mowa w ust. 1.
3. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7
dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, wybranym sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-

dydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim.
Rozdzia³ VI
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§ 30
1. Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Wniosek mog¹ sk³adaæ:
a) Rada Gminy b¹d Wójt,
b) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spó³dzielcza dzia³aj¹ca na terenie so³ectwa,
c) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 50% podpisów uprawnionych do g³osowania.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
a) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
b) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Wójta.
5. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
jej cz³onków  zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê skrutacyjna, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañcom so³ectwa.
10. So³tys lub cz³onek rady So³eckie mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z
zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VI/16/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 4 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA CHARBROWO
Gmina Wicko
Województwo pomorskie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Terenem dzia³ania so³ectwa Charbrowo jest wie: Charbrowo, Charbrowski Bór, Cegielnia Charbrowska, Krakulice, Podro¿e.
2. Granice so³ectwa okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
do statutu*.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, realizuj¹c¹ zadania w³asne na warunkach okrelonych w niniejszym statucie.
§3
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§4
Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§5
So³ectwo wyra¿a opinie w jego ¿ywotnych sprawach
rozstrzyganych przez organy gminy.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§6
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§7
Zebranie wiejskie mo¿e tak¿e powo³ywaæ inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe, na przyk³ad komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§8
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej odpowiada kadencji
rady gminy.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej winny odbyæ siê w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wyborów do rady gminy.
§9
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
§ 10
Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw mieszkañców, a w szczególnoci: gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej, poszanowania mienia,
2) dzia³anie owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowanie w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz,
4) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
6) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej.
§ 11
So³ectwo jest w³aciwe w sprawach:
1) kierunku, zakresu i form spo³ecznych czynów komunalnych,
2) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych
w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu gminy.
§ 12
So³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy, wyra¿a opiniê oraz ustosunkowuje siê w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich
owietlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych,
4) zmian w rozk³adzie jazdy rodków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
5) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji 
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
Rozdzia³ III
Zebranie wiejskie
§ 13
Kompetencj¹ zebrania wiejskiego s¹ objête wszystkie
sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa, okrelone w niniejszym statucie.
§ 14
Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹
w szczególnoci sprawy:
1. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa
a) wybór i odwo³anie so³tysa,
b) wybór i odwo³anie rady so³eckiej.
2. Podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
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c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy,
f) korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego.
3. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym i gminnym:
a) wszystkie przys³uguj¹ce do dnia 27 maja 1990 r.
mieszkañcom so³ectwa prawa do mienia gminnego
pozostaj¹ nienaruszalne z mocy prawa;
b) zebranie wiejskie ma prawo wypowiadania siê oraz
opiniowania i decydowania, zgodnie z art. 48 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym o korzystaniu z dotychczasowych praw so³ectwa z mienia gminnego;
c) zebranie wiejskie podejmuje dzia³ania oraz upowa¿nia so³tysa do sprawowania zwyk³ego zarz¹du mieniem tj.:
 do dysponowania mieniem i pobierania z tego
tytu³u dochodów (dzier¿awa, najem, u¿yczenie),
 utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w
ramach jego obecnego przeznaczenia.
§ 15
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim:
1) prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maja wszyscy mieszkañcy so³ectwa, zameldowani lub
stale zamieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnieñ wyborczych,
2) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osu w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania zapisu do protokó³u z³o¿onego owiadczenia.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys z zastrze¿eniem § 24
ust. 1 z inicjatywy:
a) w³asnej,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych
do udzia³u w zebraniu wiejskim,
d) na wniosek Wójta Gminy.
§ 17
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³:
1) wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
2) przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim,
3) uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, z wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania so³tysa jak i Rady So³eckiej,
4) uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê
g³osów przeciw.

§ 18
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jemu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek rady so³eckiej lub
inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady so³eckiej lub wójta gminy winno odbyæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
Rozdzia³ IV
So³tys i Rada So³ecka
§ 20
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta.
3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
§ 21
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) zwo³ywanie zebrañ wiejskich.
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
d) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
e) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy i Wójta,
f) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
g) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
§ 22
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 23
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
a) Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany So³tysem,
b) zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
c) cz³onkowie.
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3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy So³tys lub zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
d) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
e) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
f) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 24
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt. Wójt
okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz przewodniczy zebraniu.
2. W uzasadnionych wypadkach Wójt mo¿e zwróciæ siê
do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o wyznaczenie radnego gminy na przewodnicz¹cego zebrania, o którym
mowa w ust. 1.
3. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7
dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, wybranym sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
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§ 27

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim.
Rozdzia³ VI
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§ 30
1. Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Wniosek mog¹ sk³adaæ:
a) Rada Gminy b¹d Wójt,
b) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spó³dzielcza dzia³aj¹ca na terenie so³ectwa,
c) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 50% podpisów uprawnionych do g³osowania.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
a) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
b) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Wójta.
5. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
jej cz³onków  zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê skrutacyjna, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañcom so³ectwa.
10. So³tys lub cz³onek rady So³eckie mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z
zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr VI/16/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 4 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA GÊ
Gmina Wicko
Województwo pomorskie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Terenem dzia³ania so³ectwa Gê jest wie: Gê.
2. Granice so³ectwa okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
do statutu*.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, realizuj¹c¹ zadania w³asne na warunkach okrelonych w niniejszym statucie.
§3
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§4
Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§5
So³ectwo wyra¿a opinie w jego ¿ywotnych sprawach
rozstrzyganych przez organy gminy.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§6
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§7
Zebranie wiejskie mo¿e tak¿e powo³ywaæ inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe, na przyk³ad komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§8
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej odpowiada kadencji
rady gminy.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej winny odbyæ siê w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wyborów do rady gminy.
§9
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
§ 10
Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecz* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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nymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw
mieszkañców, a w szczególnoci: gotowoci niesienia
pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców,
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci,
dyscypliny spo³ecznej, poszanowania mienia,
2) dzia³anie owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowanie w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz,
4) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
6) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej.
§ 11
So³ectwo jest w³aciwe w sprawach:
1) kierunku, zakresu i form spo³ecznych czynów komunalnych,
2) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych
w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu gminy.
§ 12
So³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy, wyra¿a opiniê oraz ustosunkowuje siê w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich
owietlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych,
4) zmian w rozk³adzie jazdy rodków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
5) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji 
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
Rozdzia³ III
Zebranie wiejskie
§ 13
Kompetencj¹ zebrania wiejskiego s¹ objête wszystkie
sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa, okrelone w niniejszym statucie.
§ 14
Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹
w szczególnoci sprawy:
1. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa
a) wybór i odwo³anie so³tysa,
b) wybór i odwo³anie rady so³eckiej.
2. Podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
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d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy,
f) korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego.
3. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym i gminnym:
a) wszystkie przys³uguj¹ce do dnia 27 maja 1990 r.
mieszkañcom so³ectwa prawa do mienia gminnego
pozostaj¹ nienaruszalne z mocy prawa;
b) zebranie wiejskie ma prawo wypowiadania siê oraz
opiniowania i decydowania, zgodnie z art. 48 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym o korzystaniu z dotychczasowych praw so³ectwa z mienia gminnego;
c) zebranie wiejskie podejmuje dzia³ania oraz upowa¿nia so³tysa do sprawowania zwyk³ego zarz¹du mieniem tj.:
 do dysponowania mieniem i pobierania z tego
tytu³u dochodów (dzier¿awa, najem, u¿yczenie),
 utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w
ramach jego obecnego przeznaczenia.

2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek rady so³eckiej lub
inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.

§ 15

§ 20

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim:
1) prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maja wszyscy mieszkañcy so³ectwa, zameldowani lub
stale zamieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnieñ wyborczych,
2) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osu w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania zapisu do protokó³u z³o¿onego owiadczenia.

1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta.
3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.

§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys z zastrze¿eniem § 24
ust. 1 z inicjatywy:
a) w³asnej,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych
do udzia³u w zebraniu wiejskim,
d) na wniosek Wójta Gminy.
§ 17
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³:
1) wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
2) przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim,
3) uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, z wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania so³tysa jak i Rady So³eckiej,
4) uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê
g³osów przeciw.
§ 18
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jemu so³tys.

§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady so³eckiej lub wójta gminy winno odbyæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
Rozdzia³ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 21
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) zwo³ywanie zebrañ wiejskich.
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
d) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
e) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy i Wójta,
f) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
g) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
§ 22
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 23
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
a) Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany So³tysem,
b) zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
c) cz³onkowie.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
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dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy So³tys lub zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
d) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
e) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
f) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 24
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt. Wójt
okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz przewodniczy zebraniu.
2. W uzasadnionych wypadkach Wójt mo¿e zwróciæ siê
do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o wyznaczenie radnego gminy na przewodnicz¹cego zebrania, o którym
mowa w ust. 1.
3. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7
dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, wybranym sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-

dydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim.
Rozdzia³ VI
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§ 30
1. Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Wniosek mog¹ sk³adaæ:
a) Rada Gminy b¹d Wójt,
b) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spó³dzielcza dzia³aj¹ca na terenie so³ectwa,
c) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 50% podpisów uprawnionych do g³osowania.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
a) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
b) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Wójta.
5. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
jej cz³onków  zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê skrutacyjna, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañcom so³ectwa.
10. So³tys lub cz³onek rady So³eckie mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z
zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr VI/16/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 4 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA £EBIENIEC
Gmina Wicko
Województwo pomorskie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Terenem dzia³ania so³ectwa £ebieniec jest wie: £ebieniec, Steknica.
2. Granice so³ectwa okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
do statutu*.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, realizuj¹c¹ zadania w³asne na warunkach okrelonych w niniejszym statucie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw
mieszkañców, a w szczególnoci: gotowoci niesienia
pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców,
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci,
dyscypliny spo³ecznej, poszanowania mienia,
2) dzia³anie owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowanie w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz,
4) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
6) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej.
§ 11

W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.

So³ectwo jest w³aciwe w sprawach:
1) kierunku, zakresu i form spo³ecznych czynów komunalnych,
2) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych
w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu gminy.

§4

§ 12

Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.

So³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy, wyra¿a opiniê oraz ustosunkowuje siê w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich
owietlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych,
4) zmian w rozk³adzie jazdy rodków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
5) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji 
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.

§3

§5
So³ectwo wyra¿a opinie w jego ¿ywotnych sprawach
rozstrzyganych przez organy gminy.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§6
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§7
Zebranie wiejskie mo¿e tak¿e powo³ywaæ inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe, na przyk³ad komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§8
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej odpowiada kadencji
rady gminy.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej winny odbyæ siê w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wyborów do rady gminy.
§9
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
§ 10
Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecz* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Rozdzia³ III
Zebranie wiejskie
§ 13
Kompetencj¹ zebrania wiejskiego s¹ objête wszystkie
sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa, okrelone w niniejszym statucie.
§ 14
Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹
w szczególnoci sprawy:
1. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa
a) wybór i odwo³anie so³tysa,
b) wybór i odwo³anie rady so³eckiej.
2. Podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
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e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy,
f) korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego.
3. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym i gminnym:
a) wszystkie przys³uguj¹ce do dnia 27 maja 1990 r.
mieszkañcom so³ectwa prawa do mienia gminnego
pozostaj¹ nienaruszalne z mocy prawa;
b) zebranie wiejskie ma prawo wypowiadania siê oraz
opiniowania i decydowania, zgodnie z art. 48 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym o korzystaniu z dotychczasowych praw so³ectwa z mienia gminnego;
c) zebranie wiejskie podejmuje dzia³ania oraz upowa¿nia so³tysa do sprawowania zwyk³ego zarz¹du mieniem tj.:
 do dysponowania mieniem i pobierania z tego
tytu³u dochodów (dzier¿awa, najem, u¿yczenie),
 utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w
ramach jego obecnego przeznaczenia.

noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek rady so³eckiej lub
inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady so³eckiej lub wójta gminy winno odbyæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
Rozdzia³ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15

§ 20

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim:
1) prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maja wszyscy mieszkañcy so³ectwa, zameldowani lub
stale zamieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnieñ wyborczych,
2) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osu w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania zapisu do protokó³u z³o¿onego owiadczenia.

1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta.
3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.

§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys z zastrze¿eniem § 24
ust. 1 z inicjatywy:
a) w³asnej,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych
do udzia³u w zebraniu wiejskim,
d) na wniosek Wójta Gminy.
§ 17
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³:
1) wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
2) przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim,
3) uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, z wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania so³tysa jak i Rady So³eckiej,
4) uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê
g³osów przeciw.
§ 18
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jemu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿-

§ 21
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) zwo³ywanie zebrañ wiejskich.
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
d) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
e) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy i Wójta,
f) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
g) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
§ 22
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 23
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
a) Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany So³tysem,
b) zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
c) cz³onkowie.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

 5521 

Poz. 2078

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy So³tys lub zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
d) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
e) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
f) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 24
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt. Wójt
okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz przewodniczy zebraniu.
2. W uzasadnionych wypadkach Wójt mo¿e zwróciæ siê
do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o wyznaczenie radnego gminy na przewodnicz¹cego zebrania, o którym
mowa w ust. 1.
3. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7
dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, wybranym sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
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2. Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim.
Rozdzia³ VI
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§ 30
1. Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Wniosek mog¹ sk³adaæ:
a) Rada Gminy b¹d Wójt,
b) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spó³dzielcza dzia³aj¹ca na terenie so³ectwa,
c) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 50% podpisów uprawnionych do g³osowania.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
a) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
b) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Wójta.
5. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
jej cz³onków  zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê skrutacyjna, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañcom so³ectwa.
10. So³tys lub cz³onek rady So³eckie mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z
zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr VI/16/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 4 marca 2003 r.

STATUT SO£ECTWA MASZEWKO
Gmina Wicko
Województwo pomorskie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Terenem dzia³ania so³ectwa Maszewko jest wie: Maszewko, Bargêdzino, G¹ska, Kopaniewo, Nieznachowo,
Roszczyce, Zdrzewno.
2. Granice so³ectwa okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
do statutu*.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, realizuj¹c¹ zadania w³asne na warunkach okrelonych w niniejszym statucie.

1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw
mieszkañców, a w szczególnoci: gotowoci niesienia
pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców,
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci,
dyscypliny spo³ecznej, poszanowania mienia,
2) dzia³anie owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowanie w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz,
4) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
6) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej.
§ 11

W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.

So³ectwo jest w³aciwe w sprawach:
1) kierunku, zakresu i form spo³ecznych czynów komunalnych,
2) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych
w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu gminy.

§4

§ 12

Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.

So³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy, wyra¿a opiniê oraz ustosunkowuje siê w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich
owietlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych,
4) zmian w rozk³adzie jazdy rodków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
5) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji 
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.

§3

§5
So³ectwo wyra¿a opinie w jego ¿ywotnych sprawach
rozstrzyganych przez organy gminy.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§6
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§7
Zebranie wiejskie mo¿e tak¿e powo³ywaæ inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe, na przyk³ad komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§8
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej odpowiada kadencji
rady gminy.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej winny odbyæ siê w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wyborów do rady gminy.
§9
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
§ 10
Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Rozdzia³ III
Zebranie wiejskie
§ 13
Kompetencj¹ zebrania wiejskiego s¹ objête wszystkie
sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa, okrelone w niniejszym statucie.
§ 14
Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹
w szczególnoci sprawy:
1. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa
a) wybór i odwo³anie so³tysa,
b) wybór i odwo³anie rady so³eckiej.
2. Podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
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c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy,
f) korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego.
3. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym i gminnym:
a) wszystkie przys³uguj¹ce do dnia 27 maja 1990 r.
mieszkañcom so³ectwa prawa do mienia gminnego
pozostaj¹ nienaruszalne z mocy prawa;
b) zebranie wiejskie ma prawo wypowiadania siê oraz
opiniowania i decydowania, zgodnie z art. 48 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym o korzystaniu z dotychczasowych praw so³ectwa z mienia gminnego;
c) zebranie wiejskie podejmuje dzia³ania oraz upowa¿nia so³tysa do sprawowania zwyk³ego zarz¹du mieniem tj.:
 do dysponowania mieniem i pobierania z tego
tytu³u dochodów (dzier¿awa, najem, u¿yczenie),
 utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w
ramach jego obecnego przeznaczenia.
§ 15
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim:
1) prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maja wszyscy mieszkañcy so³ectwa, zameldowani lub
stale zamieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnieñ wyborczych,
2) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osu w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania zapisu do protokó³u z³o¿onego owiadczenia.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys z zastrze¿eniem § 24
ust. 1 z inicjatywy:
a) w³asnej,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych
do udzia³u w zebraniu wiejskim,
d) na wniosek Wójta Gminy.
§ 17
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³:
1) wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
2) przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim,
3) uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, z wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania so³tysa jak i Rady So³eckiej,
4) uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê
g³osów przeciw.

Dziennik Urzêdowy
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§ 18

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jemu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek rady so³eckiej lub
inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady so³eckiej lub wójta gminy winno odbyæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
Rozdzia³ IV
So³tys i Rada So³ecka
§ 20
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta.
3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
§ 21
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) zwo³ywanie zebrañ wiejskich.
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
d) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
e) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy i Wójta,
f) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
g) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
§ 22
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 23
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
a) Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany So³tysem,
b) zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
c) cz³onkowie.
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3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy So³tys lub zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
d) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
e) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
f) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 24
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt. Wójt
okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz przewodniczy zebraniu.
2. W uzasadnionych wypadkach Wójt mo¿e zwróciæ siê
do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o wyznaczenie radnego gminy na przewodnicz¹cego zebrania, o którym
mowa w ust. 1.
3. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7
dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, wybranym sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim.
Rozdzia³ VI
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§ 30
1. Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Wniosek mog¹ sk³adaæ:
a) Rada Gminy b¹d Wójt,
b) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spó³dzielcza dzia³aj¹ca na terenie so³ectwa,
c) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 50% podpisów uprawnionych do g³osowania.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
a) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
b) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Wójta.
5. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
jej cz³onków  zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê skrutacyjna, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañcom so³ectwa.
10. So³tys lub cz³onek rady So³eckie mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z
zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.

 5525 

Poz. 2078

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr VI/16/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 4 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA NOWÊCIN
Gmina Wicko
Województwo pomorskie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Terenem dzia³ania so³ectwa Nowêcin jest wie: Nowêcin.
2. Granice so³ectwa okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
do statutu*.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, realizuj¹c¹ zadania w³asne na warunkach okrelonych w niniejszym statucie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw
mieszkañców, a w szczególnoci: gotowoci niesienia
pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców,
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci,
dyscypliny spo³ecznej, poszanowania mienia,
2) dzia³anie owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowanie w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz,
4) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
6) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej.
§ 11

W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.

So³ectwo jest w³aciwe w sprawach:
1) kierunku, zakresu i form spo³ecznych czynów komunalnych,
2) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych
w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu gminy.

§4

§ 12

Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.

So³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy, wyra¿a opiniê oraz ustosunkowuje siê w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich
owietlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych,
4) zmian w rozk³adzie jazdy rodków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
5) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji 
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.

§3

§5
So³ectwo wyra¿a opinie w jego ¿ywotnych sprawach
rozstrzyganych przez organy gminy.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§6
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§7
Zebranie wiejskie mo¿e tak¿e powo³ywaæ inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe, na przyk³ad komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§8
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej odpowiada kadencji
rady gminy.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej winny odbyæ siê w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wyborów do rady gminy.
§9
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
§ 10
Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecz* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Rozdzia³ III
Zebranie wiejskie
§ 13
Kompetencj¹ zebrania wiejskiego s¹ objête wszystkie
sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa, okrelone w niniejszym statucie.
§ 14
Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹
w szczególnoci sprawy:
1. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa
a) wybór i odwo³anie so³tysa,
b) wybór i odwo³anie rady so³eckiej.
2. Podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
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d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy,
f) korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego.
3. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym i gminnym:
a) wszystkie przys³uguj¹ce do dnia 27 maja 1990 r.
mieszkañcom so³ectwa prawa do mienia gminnego
pozostaj¹ nienaruszalne z mocy prawa;
b) zebranie wiejskie ma prawo wypowiadania siê oraz
opiniowania i decydowania, zgodnie z art. 48 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym o korzystaniu z dotychczasowych praw so³ectwa z mienia gminnego;
c) zebranie wiejskie podejmuje dzia³ania oraz upowa¿nia so³tysa do sprawowania zwyk³ego zarz¹du mieniem tj.:
 do dysponowania mieniem i pobierania z tego
tytu³u dochodów (dzier¿awa, najem, u¿yczenie),
 utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w
ramach jego obecnego przeznaczenia.
§ 15
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim:
1) prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maja wszyscy mieszkañcy so³ectwa, zameldowani lub
stale zamieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnieñ wyborczych,
2) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osu w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania zapisu do protokó³u z³o¿onego owiadczenia.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys z zastrze¿eniem § 24
ust. 1 z inicjatywy:
a) w³asnej,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych
do udzia³u w zebraniu wiejskim,
d) na wniosek Wójta Gminy.
§ 17
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³:
1) wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
2) przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim,
3) uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, z wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania so³tysa jak i Rady So³eckiej,
4) uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê
g³osów przeciw.
§ 18
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jemu so³tys.

2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek rady so³eckiej lub
inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady so³eckiej lub wójta gminy winno odbyæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
Rozdzia³ IV
So³tys i Rada So³ecka
§ 20
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta.
3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
§ 21
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) zwo³ywanie zebrañ wiejskich.
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
d) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
e) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy i Wójta,
f) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
g) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
§ 22
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 23
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
a) Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany So³tysem,
b) zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
c) cz³onkowie.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
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4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy So³tys lub zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
d) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
e) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
f) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 24
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt. Wójt
okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz przewodniczy zebraniu.
2. W uzasadnionych wypadkach Wójt mo¿e zwróciæ siê
do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o wyznaczenie radnego gminy na przewodnicz¹cego zebrania, o którym
mowa w ust. 1.
3. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7
dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, wybranym sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
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2. Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim.
Rozdzia³ VI
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§ 30
1. Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Wniosek mog¹ sk³adaæ:
a) Rada Gminy b¹d Wójt,
b) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spó³dzielcza dzia³aj¹ca na terenie so³ectwa,
c) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 50% podpisów uprawnionych do g³osowania.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
a) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
b) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Wójta.
5. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
jej cz³onków  zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê skrutacyjna, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañcom so³ectwa.
10. So³tys lub cz³onek rady So³eckie mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z
zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr VI/16/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 4 marca 2003 r.

STATUT SO£ECTWA SARBSK
Gmina Wicko
Województwo pomorskie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Terenem dzia³ania so³ectwa Sarbsk jest wie: Sarbsk,
Dymnica, Ulinia.
2. Granice so³ectwa okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
do statutu*.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, realizuj¹c¹ zadania w³asne na warunkach okrelonych w niniejszym statucie.

nymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw
mieszkañców, a w szczególnoci: gotowoci niesienia
pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców,
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci,
dyscypliny spo³ecznej, poszanowania mienia,
2) dzia³anie owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowanie w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz,
4) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
6) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej.
§ 11

W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.

So³ectwo jest w³aciwe w sprawach:
1) kierunku, zakresu i form spo³ecznych czynów komunalnych,
2) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych
w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu gminy.

§4

§ 12

Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.

So³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy, wyra¿a opiniê oraz ustosunkowuje siê w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich
owietlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych,
4) zmian w rozk³adzie jazdy rodków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
5) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji 
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.

§3

§5
So³ectwo wyra¿a opinie w jego ¿ywotnych sprawach
rozstrzyganych przez organy gminy.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§6
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§7
Zebranie wiejskie mo¿e tak¿e powo³ywaæ inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe, na przyk³ad komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§8
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej odpowiada kadencji
rady gminy.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej winny odbyæ siê w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wyborów do rady gminy.
§9
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
§ 10
Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecz* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Rozdzia³ III
Zebranie wiejskie
§ 13
Kompetencj¹ zebrania wiejskiego s¹ objête wszystkie
sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa, okrelone w niniejszym statucie.
§ 14
Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹
w szczególnoci sprawy:
1. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa
a) wybór i odwo³anie so³tysa,
b) wybór i odwo³anie rady so³eckiej.
2. Podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
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d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy,
f) korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego.
3. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym i gminnym:
a) wszystkie przys³uguj¹ce do dnia 27 maja 1990 r.
mieszkañcom so³ectwa prawa do mienia gminnego
pozostaj¹ nienaruszalne z mocy prawa;
b) zebranie wiejskie ma prawo wypowiadania siê oraz
opiniowania i decydowania, zgodnie z art. 48 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym o korzystaniu z dotychczasowych praw so³ectwa z mienia gminnego;
c) zebranie wiejskie podejmuje dzia³ania oraz upowa¿nia so³tysa do sprawowania zwyk³ego zarz¹du mieniem tj.:
 do dysponowania mieniem i pobierania z tego
tytu³u dochodów (dzier¿awa, najem, u¿yczenie),
 utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w
ramach jego obecnego przeznaczenia.

2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek rady so³eckiej lub
inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.

§ 15

§ 20

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim:
1) prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maja wszyscy mieszkañcy so³ectwa, zameldowani lub
stale zamieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnieñ wyborczych,
2) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osu w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania zapisu do protokó³u z³o¿onego owiadczenia.

1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta.
3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.

§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys z zastrze¿eniem § 24
ust. 1 z inicjatywy:
a) w³asnej,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych
do udzia³u w zebraniu wiejskim,
d) na wniosek Wójta Gminy.
§ 17
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³:
1) wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
2) przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim,
3) uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, z wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania so³tysa jak i Rady So³eckiej,
4) uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê
g³osów przeciw.
§ 18
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jemu so³tys.

§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady so³eckiej lub wójta gminy winno odbyæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
Rozdzia³ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 21
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) zwo³ywanie zebrañ wiejskich.
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
d) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
e) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy i Wójta,
f) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
g) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
§ 22
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 23
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
a) Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany So³tysem,
b) zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
c) cz³onkowie.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
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dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy So³tys lub zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
d) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
e) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
f) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 24
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt. Wójt
okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz przewodniczy zebraniu.
2. W uzasadnionych wypadkach Wójt mo¿e zwróciæ siê
do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o wyznaczenie radnego gminy na przewodnicz¹cego zebrania, o którym
mowa w ust. 1.
3. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7
dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, wybranym sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie

kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim.
Rozdzia³ VI
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§ 30
1. Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Wniosek mog¹ sk³adaæ:
a) Rada Gminy b¹d Wójt,
b) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spó³dzielcza dzia³aj¹ca na terenie so³ectwa,
c) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 50% podpisów uprawnionych do g³osowania.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
a) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
b) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Wójta.
5. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
jej cz³onków  zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê skrutacyjna, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañcom so³ectwa.
10. So³tys lub cz³onek rady So³eckie mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z
zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr VI/16/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 4 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA SZCZENURZE
Gmina Wicko
Województwo pomorskie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Terenem dzia³ania so³ectwa Szczenurze jest wie:
Szczenurze, Dychlino.
2. Granice so³ectwa okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
do statutu*.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, realizuj¹c¹ zadania w³asne na warunkach okrelonych w niniejszym statucie.
§3
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§4
Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§5
So³ectwo wyra¿a opinie w jego ¿ywotnych sprawach
rozstrzyganych przez organy gminy.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§6
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§7
Zebranie wiejskie mo¿e tak¿e powo³ywaæ inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe, na przyk³ad komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§8
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej odpowiada kadencji
rady gminy.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej winny odbyæ siê w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wyborów do rady gminy.
§9
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
§ 10
Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw
mieszkañców, a w szczególnoci: gotowoci niesienia
pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców,
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci,
dyscypliny spo³ecznej, poszanowania mienia,
2) dzia³anie owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowanie w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz,
4) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
6) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej.
§ 11
So³ectwo jest w³aciwe w sprawach:
1) kierunku, zakresu i form spo³ecznych czynów komunalnych,
2) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych
w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu gminy.
§ 12
So³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy, wyra¿a opiniê oraz ustosunkowuje siê w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich
owietlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych,
4) zmian w rozk³adzie jazdy rodków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
5) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji 
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
Rozdzia³ III
Zebranie wiejskie
§ 13
Kompetencj¹ zebrania wiejskiego s¹ objête wszystkie
sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa, okrelone w niniejszym statucie.
§ 14
Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹
w szczególnoci sprawy:
1. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa
a) wybór i odwo³anie so³tysa,
b) wybór i odwo³anie rady so³eckiej.
2. Podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy,
f) korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego.
3. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym i gminnym:
a) wszystkie przys³uguj¹ce do dnia 27 maja 1990 r.
mieszkañcom so³ectwa prawa do mienia gminnego
pozostaj¹ nienaruszalne z mocy prawa;
b) zebranie wiejskie ma prawo wypowiadania siê oraz
opiniowania i decydowania, zgodnie z art. 48 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym o korzystaniu z dotychczasowych praw so³ectwa z mienia gminnego;
c) zebranie wiejskie podejmuje dzia³ania oraz upowa¿nia so³tysa do sprawowania zwyk³ego zarz¹du mieniem tj.:
 do dysponowania mieniem i pobierania z tego
tytu³u dochodów (dzier¿awa, najem, u¿yczenie),
 utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w
ramach jego obecnego przeznaczenia.
§ 15
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim:
1) prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maja wszyscy mieszkañcy so³ectwa, zameldowani lub
stale zamieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnieñ wyborczych,
2) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osu w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania zapisu do protokó³u z³o¿onego owiadczenia.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys z zastrze¿eniem § 24
ust. 1 z inicjatywy:
a) w³asnej,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych
do udzia³u w zebraniu wiejskim,
d) na wniosek Wójta Gminy.
§ 17
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³:
1) wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
2) przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim,
3) uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, z wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania so³tysa jak i Rady So³eckiej,
4) uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê
g³osów przeciw.

§ 18
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jemu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek rady so³eckiej lub
inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady so³eckiej lub wójta gminy winno odbyæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
Rozdzia³ IV
So³tys i Rada So³ecka
§ 20
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta.
3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
§ 21
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) zwo³ywanie zebrañ wiejskich.
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
d) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
e) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy i Wójta,
f) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
g) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
§ 22
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 23
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
a) Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany So³tysem,
b) zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
c) cz³onkowie.
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3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy So³tys lub zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
d) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
e) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
f) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 24
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt. Wójt
okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz przewodniczy zebraniu.
2. W uzasadnionych wypadkach Wójt mo¿e zwróciæ siê
do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o wyznaczenie radnego gminy na przewodnicz¹cego zebrania, o którym
mowa w ust. 1.
3. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7
dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, wybranym sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

Dziennik Urzêdowy
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§ 27

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim.
Rozdzia³ VI
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§ 30
1. Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Wniosek mog¹ sk³adaæ:
a) Rada Gminy b¹d Wójt,
b) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spó³dzielcza dzia³aj¹ca na terenie so³ectwa,
c) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 50% podpisów uprawnionych do g³osowania.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
a) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
b) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Wójta.
5. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
jej cz³onków  zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê skrutacyjna, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañcom so³ectwa.
10. So³tys lub cz³onek rady So³eckie mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z
zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr VI/16/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 4 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA WICKO
Gmina Wicko
Województwo pomorskie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Terenem dzia³ania so³ectwa Wicko jest wie: Wicko,
Skarszewo, Poraj, Górka.
2. Granice so³ectwa okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
do statutu*.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, realizuj¹c¹ zadania w³asne na warunkach okrelonych w niniejszym statucie.
§3
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§4
Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§5
So³ectwo wyra¿a opinie w jego ¿ywotnych sprawach
rozstrzyganych przez organy gminy.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§6
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§7
Zebranie wiejskie mo¿e tak¿e powo³ywaæ inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe, na przyk³ad komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§8
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej odpowiada kadencji
rady gminy.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej winny odbyæ siê w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wyborów do rady gminy.
§9
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
§ 10
Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw
mieszkañców, a w szczególnoci: gotowoci niesienia
pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców,
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci,
dyscypliny spo³ecznej, poszanowania mienia,
2) dzia³anie owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowanie w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz,
4) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
6) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej.
§ 11
So³ectwo jest w³aciwe w sprawach:
1) kierunku, zakresu i form spo³ecznych czynów komunalnych,
2) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych
w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu gminy.
§ 12
So³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy, wyra¿a opiniê oraz ustosunkowuje siê w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich
owietlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych,
4) zmian w rozk³adzie jazdy rodków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
5) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji 
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
Rozdzia³ III
Zebranie wiejskie
§ 13
Kompetencj¹ zebrania wiejskiego s¹ objête wszystkie
sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa, okrelone w niniejszym statucie.
§ 14
Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹
w szczególnoci sprawy:
1. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa
a) wybór i odwo³anie so³tysa,
b) wybór i odwo³anie rady so³eckiej.
2. Podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
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c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy,
f) korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego.
3. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym i gminnym:
a) wszystkie przys³uguj¹ce do dnia 27 maja 1990 r.
mieszkañcom so³ectwa prawa do mienia gminnego
pozostaj¹ nienaruszalne z mocy prawa;
b) zebranie wiejskie ma prawo wypowiadania siê oraz
opiniowania i decydowania, zgodnie z art. 48 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym o korzystaniu z dotychczasowych praw so³ectwa z mienia gminnego;
c) zebranie wiejskie podejmuje dzia³ania oraz upowa¿nia so³tysa do sprawowania zwyk³ego zarz¹du mieniem tj.:
 do dysponowania mieniem i pobierania z tego
tytu³u dochodów (dzier¿awa, najem, u¿yczenie),
 utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w
ramach jego obecnego przeznaczenia.
§ 15
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim:
1) prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maja wszyscy mieszkañcy so³ectwa, zameldowani lub
stale zamieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnieñ wyborczych,
2) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osu w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania zapisu do protokó³u z³o¿onego owiadczenia.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys z zastrze¿eniem § 24
ust. 1 z inicjatywy:
a) w³asnej,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych
do udzia³u w zebraniu wiejskim,
d) na wniosek Wójta Gminy.
§ 17
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³:
1) wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
2) przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim,
3) uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, z wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania so³tysa jak i Rady So³eckiej,
4) uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê
g³osów przeciw.
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§ 18

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jemu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek rady so³eckiej lub
inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady so³eckiej lub wójta gminy winno odbyæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
Rozdzia³ IV
So³tys i Rada So³ecka
§ 20
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta.
3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
§ 21
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) zwo³ywanie zebrañ wiejskich.
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
d) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
e) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy i Wójta,
f) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
g) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
§ 22
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 23
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
a) Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany So³tysem,
b) zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
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c) cz³onkowie.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy So³tys lub zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
d) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
e) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
f) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 24
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt. Wójt
okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz przewodniczy zebraniu.
2. W uzasadnionych wypadkach Wójt mo¿e zwróciæ siê
do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o wyznaczenie radnego gminy na przewodnicz¹cego zebrania, o którym
mowa w ust. 1.
3. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7
dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, wybranym sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim.
Rozdzia³ VI
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§ 30
1. Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Wniosek mog¹ sk³adaæ:
a) Rada Gminy b¹d Wójt,
b) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spó³dzielcza dzia³aj¹ca na terenie so³ectwa,
c) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 50% podpisów uprawnionych do g³osowania.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
a) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
b) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Wójta.
5. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
jej cz³onków  zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê skrutacyjna, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañcom so³ectwa.
10. So³tys lub cz³onek rady So³eckie mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z
zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
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Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr VI/16/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 4 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA WOJCIECHOWO
Gmina Wicko
Województwo pomorskie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Terenem dzia³ania so³ectwa Wojciechowo jest wie:
Wojciechowo, Strzeszewo.
2. Granice so³ectwa okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
do statutu*.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, realizuj¹c¹ zadania w³asne na warunkach okrelonych w niniejszym statucie.
§3
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§4
Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§5
So³ectwo wyra¿a opinie w jego ¿ywotnych sprawach
rozstrzyganych przez organy gminy.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§6
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§7
Zebranie wiejskie mo¿e tak¿e powo³ywaæ inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe, na przyk³ad komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§8
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej odpowiada kadencji
rady gminy.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej winny odbyæ siê w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wyborów do rady gminy.
§9
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
§ 10
Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw
mieszkañców, a w szczególnoci: gotowoci niesienia
pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców,
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci,
dyscypliny spo³ecznej, poszanowania mienia,
2) dzia³anie owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowanie w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz,
4) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
6) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej.
§ 11
So³ectwo jest w³aciwe w sprawach:
1) kierunku, zakresu i form spo³ecznych czynów komunalnych,
2) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych
w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu gminy.
§ 12
So³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy, wyra¿a opiniê oraz ustosunkowuje siê w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich
owietlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych,
4) zmian w rozk³adzie jazdy rodków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
5) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji 
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
Rozdzia³ III
Zebranie wiejskie
§ 13
Kompetencj¹ zebrania wiejskiego s¹ objête wszystkie
sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa, okrelone w niniejszym statucie.
§ 14
Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹
w szczególnoci sprawy:
1. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa
a) wybór i odwo³anie so³tysa,
b) wybór i odwo³anie rady so³eckiej.
2. Podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2078

 5538 

c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy,
f) korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego.
3. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym i gminnym:
a) wszystkie przys³uguj¹ce do dnia 27 maja 1990 r.
mieszkañcom so³ectwa prawa do mienia gminnego
pozostaj¹ nienaruszalne z mocy prawa;
b) zebranie wiejskie ma prawo wypowiadania siê oraz
opiniowania i decydowania, zgodnie z art. 48 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym o korzystaniu z dotychczasowych praw so³ectwa z mienia gminnego;
c) zebranie wiejskie podejmuje dzia³ania oraz upowa¿nia so³tysa do sprawowania zwyk³ego zarz¹du mieniem tj.:
 do dysponowania mieniem i pobierania z tego
tytu³u dochodów (dzier¿awa, najem, u¿yczenie),
 utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w
ramach jego obecnego przeznaczenia.
§ 15
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim:
1) prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maja wszyscy mieszkañcy so³ectwa, zameldowani lub
stale zamieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnieñ wyborczych,
2) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osu w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania zapisu do protokó³u z³o¿onego owiadczenia.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys z zastrze¿eniem § 24
ust. 1 z inicjatywy:
a) w³asnej,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych
do udzia³u w zebraniu wiejskim,
d) na wniosek Wójta Gminy.
§ 17
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³:
1) wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
2) przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim,
3) uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, z wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania so³tysa jak i Rady So³eckiej,
4) uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê
g³osów przeciw.

§ 18
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jemu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek rady so³eckiej lub
inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady so³eckiej lub wójta gminy winno odbyæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
Rozdzia³ IV
So³tys i Rada So³ecka
§ 20
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta.
3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
§ 21
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) zwo³ywanie zebrañ wiejskich.
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
d) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
e) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy i Wójta,
f) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
g) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
§ 22
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 23
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
a) Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany So³tysem,
b) zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
c) cz³onkowie.
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3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy So³tys lub zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
d) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
e) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
f) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 24
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt. Wójt
okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz przewodniczy zebraniu.
2. W uzasadnionych wypadkach Wójt mo¿e zwróciæ siê
do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o wyznaczenie radnego gminy na przewodnicz¹cego zebrania, o którym
mowa w ust. 1.
3. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7
dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, wybranym sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 27

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim.
Rozdzia³ VI
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§ 30
1. Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Wniosek mog¹ sk³adaæ:
a) Rada Gminy b¹d Wójt,
b) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spó³dzielcza dzia³aj¹ca na terenie so³ectwa,
c) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 50% podpisów uprawnionych do g³osowania.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
a) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
b) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Wójta.
5. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
jej cz³onków  zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê skrutacyjna, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañcom so³ectwa.
10. So³tys lub cz³onek rady So³eckie mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z
zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr VI/16/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 4 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA WRZECIE
Gmina Wicko
Województwo pomorskie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Terenem dzia³ania so³ectwa Wrzecie jest wie: Wrzecie, Komaszewo,Wrzecienko.
2. Granice so³ectwa okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
do statutu*.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, realizuj¹c¹ zadania w³asne na warunkach okrelonych w niniejszym statucie.
§3
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§4
Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§5
So³ectwo wyra¿a opinie w jego ¿ywotnych sprawach
rozstrzyganych przez organy gminy.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§6
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§7
Zebranie wiejskie mo¿e tak¿e powo³ywaæ inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe, na przyk³ad komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§8
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej odpowiada kadencji
rady gminy.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej winny odbyæ siê w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wyborów do rady gminy.
§9
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
§ 10
Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw
mieszkañców, a w szczególnoci: gotowoci niesienia
pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców,
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci,
dyscypliny spo³ecznej, poszanowania mienia,
2) dzia³anie owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowanie w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz,
4) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
6) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej.
§ 11
So³ectwo jest w³aciwe w sprawach:
1) kierunku, zakresu i form spo³ecznych czynów komunalnych,
2) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych
w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu gminy.
§ 12
So³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy, wyra¿a opiniê oraz ustosunkowuje siê w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich
owietlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych,
4) zmian w rozk³adzie jazdy rodków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
5) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji 
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
Rozdzia³ III
Zebranie wiejskie
§ 13
Kompetencj¹ zebrania wiejskiego s¹ objête wszystkie
sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa, okrelone w niniejszym statucie.
§ 14
Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹
w szczególnoci sprawy:
1. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa
a) wybór i odwo³anie so³tysa,
b) wybór i odwo³anie rady so³eckiej.
2. Podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
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c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy,
f) korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego.
3. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym i gminnym:
a) wszystkie przys³uguj¹ce do dnia 27 maja 1990 r.
mieszkañcom so³ectwa prawa do mienia gminnego
pozostaj¹ nienaruszalne z mocy prawa;
b) zebranie wiejskie ma prawo wypowiadania siê oraz
opiniowania i decydowania, zgodnie z art. 48 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym o korzystaniu z dotychczasowych praw so³ectwa z mienia gminnego;
c) zebranie wiejskie podejmuje dzia³ania oraz upowa¿nia so³tysa do sprawowania zwyk³ego zarz¹du mieniem tj.:
 do dysponowania mieniem i pobierania z tego
tytu³u dochodów (dzier¿awa, najem, u¿yczenie),
 utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w
ramach jego obecnego przeznaczenia.
§ 15
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim:
1) prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maja wszyscy mieszkañcy so³ectwa, zameldowani lub
stale zamieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnieñ wyborczych,
2) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osu w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania zapisu do protokó³u z³o¿onego owiadczenia.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys z zastrze¿eniem § 24
ust. 1 z inicjatywy:
a) w³asnej,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych
do udzia³u w zebraniu wiejskim,
d) na wniosek Wójta Gminy.
§ 17
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³:
1) wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
2) przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim,
3) uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, z wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania so³tysa jak i Rady So³eckiej,
4) uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê
g³osów przeciw.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy So³tys lub zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
d) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
e) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
f) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 24
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt. Wójt
okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz przewodniczy zebraniu.
2. W uzasadnionych wypadkach Wójt mo¿e zwróciæ siê
do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o wyznaczenie radnego gminy na przewodnicz¹cego zebrania, o którym
mowa w ust. 1.
3. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7
dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, wybranym sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr VI/16/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 4 marca 2003 r.

§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim.
Rozdzia³ VI
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§ 30
1. Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Wniosek mog¹ sk³adaæ:
a) Rada Gminy b¹d Wójt,
b) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spó³dzielcza dzia³aj¹ca na terenie so³ectwa,
c) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 50% podpisów uprawnionych do g³osowania.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
a) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
b) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Wójta.
5. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
jej cz³onków  zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê skrutacyjna, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañcom so³ectwa.
10. So³tys lub cz³onek rady So³eckie mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z
zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.

STATUT SO£ECTWA ¯ARNOWSKA
Gmina Wicko
Województwo pomorskie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Terenem dzia³ania so³ectwa ¯arnowska jest wie: ¯arnowska.
2. Granice so³ectwa okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
do statutu*.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, realizuj¹c¹ zadania w³asne na warunkach okrelonych w niniejszym statucie.
§3
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§4
Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§5
So³ectwo wyra¿a opinie w jego ¿ywotnych sprawach
rozstrzyganych przez organy gminy.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§6
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§7
Zebranie wiejskie mo¿e tak¿e powo³ywaæ inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe, na przyk³ad komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§8
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej odpowiada kadencji
rady gminy.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej winny odbyæ siê w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wyborów do rady gminy.
§9
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
§ 10
Zadania so³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw
mieszkañców, a w szczególnoci: gotowoci niesienia
pomocy s¹siedzkiej, kultury wspó³¿ycia mieszkañców,
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci,
dyscypliny spo³ecznej, poszanowania mienia,
2) dzia³anie owiatowo  wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowanie w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz,
4) zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
6) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej.
§ 11
So³ectwo jest w³aciwe w sprawach:
1) kierunku, zakresu i form spo³ecznych czynów komunalnych,
2) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych
w ramach ustaleñ i planów oraz bud¿etu gminy.
§ 12
So³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy, wyra¿a opiniê oraz ustosunkowuje siê w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich
owietlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych,
4) zmian w rozk³adzie jazdy rodków komunikacji, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
5) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji 
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
Rozdzia³ III
Zebranie wiejskie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy,
f) korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego.
3. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym i gminnym:
a) wszystkie przys³uguj¹ce do dnia 27 maja 1990 r.
mieszkañcom so³ectwa prawa do mienia gminnego
pozostaj¹ nienaruszalne z mocy prawa;
b) zebranie wiejskie ma prawo wypowiadania siê oraz
opiniowania i decydowania, zgodnie z art. 48 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym o korzystaniu z dotychczasowych praw so³ectwa z mienia gminnego;
c) zebranie wiejskie podejmuje dzia³ania oraz upowa¿nia so³tysa do sprawowania zwyk³ego zarz¹du mieniem tj.:
 do dysponowania mieniem i pobierania z tego
tytu³u dochodów (dzier¿awa, najem, u¿yczenie),
 utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w
ramach jego obecnego przeznaczenia.
§ 15
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim:
1) prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maja wszyscy mieszkañcy so³ectwa, zameldowani lub
stale zamieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnieñ wyborczych,
2) uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osu w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adania owiadczeñ,
e) ¿¹dania zapisu do protokó³u z³o¿onego owiadczenia.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys z zastrze¿eniem § 24
ust. 1 z inicjatywy:
a) w³asnej,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych
do udzia³u w zebraniu wiejskim,
d) na wniosek Wójta Gminy.

§ 13

§ 17

Kompetencj¹ zebrania wiejskiego s¹ objête wszystkie
sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa, okrelone w niniejszym statucie.

Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³:
1) wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
2) przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim,
3) uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, z wyj¹tkiem przeprowadzenia wyborów
oraz odwo³ania so³tysa jak i Rady So³eckiej,
4) uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê
g³osów przeciw.

§ 14
Do wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹
w szczególnoci sprawy:
1. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa
a) wybór i odwo³anie so³tysa,
b) wybór i odwo³anie rady so³eckiej.
2. Podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy o organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa, a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
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§ 18
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jemu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek rady so³eckiej lub
inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady so³eckiej lub wójta gminy winno odbyæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
Rozdzia³ IV
So³tys i Rada So³ecka
§ 20
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta.
3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
§ 21
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) zwo³ywanie zebrañ wiejskich.
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
d) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
e) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy i Wójta,
f) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta,
g) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
h) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
§ 22
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 23
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
a) Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany So³tysem,
b) zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
c) cz³onkowie.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy So³tys lub zastêpca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
c) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
d) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
e) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
f) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 24
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt. Wójt
okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz przewodniczy zebraniu.
2. W uzasadnionych wypadkach Wójt mo¿e zwróciæ siê
do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o wyznaczenie radnego gminy na przewodnicz¹cego zebrania, o którym
mowa w ust. 1.
3. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7
dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, wybranym sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
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§ 27

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim.
Rozdzia³ VI
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§ 30
1. Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Wniosek mog¹ sk³adaæ:
a) Rada Gminy b¹d Wójt,
b) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spó³dzielcza dzia³aj¹ca na terenie so³ectwa,
c) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 50% podpisów uprawnionych do g³osowania.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
a) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
b) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Wójta.
5. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych jej cz³onków  zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych przyzyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê skrutacyjna, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañcom so³ectwa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10. So³tys lub cz³onek rady So³eckie mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z
zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.

2079
ZARZ¥DZENIE Nr 126/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 6 padziernika 2003 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Potêgowo w okrêgu wyborczym Nr 6.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i 160, poz. 1060,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 100, poz. 922, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarz¹dza
siê co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Potêgowo w okrêgu wyborczym Nr 6, w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnej Walentyny Zió³kowskiej wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, stwierdzonym
uchwa³¹ Rady Gminy Potêgowo Nr XI/77/2003 z dnia
25 wrzenia 2003 r.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1 wybierany bêdzie
jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 14 grudnia
2003 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wz. Wojewody Pomorskiego
K. Gozdawa-Nocoñ
Wicewojewoda Pomorski
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Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 126/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 6 padziernika 2003 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
Treæ czynnoci
czynnoci wyborczej
do 25 padziernika 2003 r. – podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Potêgowo informacji o granicach okrêgu wyborczego Nr 6 i liczbie wybieranych
radnych w tym okrêgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Potêgowie
do 30 padziernika 2003 r. – powo³anie przez Komisarza Wyborczego w S³upsku Gminnej Komisji Wyborczej
w Potêgowie dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym
Nr 6
do 14 listopada 2003 r.
– zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Potêgowie list kandydatów na radnego
do godz. 24.oo
w okrêgu wyborczym Nr 6
do 23 listopada 2003 r.
– powo³anie przez Wójta Gminy Potêgowo Obwodowej Komisji Wyborczej podanie
do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy Potêgowo
informacji o numerze i granicach obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej
Komisji Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach
uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Potêgowo
do 29 listopada 2003 r.
– rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Potêgowie
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w okrêgu wyborczym Nr 6
wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych
do 30 listopada 2003 r.
– sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy w Potêgowie
13 grudnia 2003 r.
– przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców
14 grudnia 2003 r.
– g³osowanie
godz. 6.00 – 20.00

2080

Gdañsk, dnia 6 padziernika 2003 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/513-B/11/2003/IV/AP
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 4 lipca 2003 r.
Pruszczañskiego Przedsiêbiorstwa Ciep³owniczego
PEC
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190593120
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem

postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji
ciep³a w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a,
które zosta³y zawarte w cenach i stawkach op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2  do dnia
31 marca 2005 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a Nr WCC/292/513/U/OT1/98/WF
z dnia 22 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzjami: Nr WCC/292A/513/W/3/2000/RW z dnia 27 czerwca 2000 r., Nr WCC/292B/513/W/3/2001/RW z dnia
17 padziernika 2001 r. oraz Nr WCC/292C/513/W/
OGD/2003/KK z dnia 26 wrzenia 2003 r.,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/306/513/U/
OT1/98/WF z dnia 22 padziernika 1998 r., zmienion¹ decyzjami: Nr PCC/306A/513/U/OT1/99 z dnia
14 kwietnia 1999 r., Nr PCC/306S/513/U/3/99 z dnia
19 sierpnia 1999 r. oraz Nr PCC/306B/513/W/3/2000/
RW z dnia 27 czerwca 2000 r.,
w dniu 7 lipca 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie
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administracyjne w sprawie zatwierdzenia (czwartej) taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Przy ustalaniu
bazowych cen i stawek op³at Przedsiêbiorstwo uwzglêdni³o równie¿ planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 pkt 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
Na poziom cen i stawek op³at oraz na ich wzrost w odniesieniu do cen i stawek op³at ostatnio stosowanych mia³
wp³yw przede wszystkim wzrost kosztów amortyzacji,
kosztów paliwa (gaz i olej opa³owy) oraz kosztów energii
elektrycznej. Ponadto na wzrost cen i stawek op³at wp³yn¹³ tak¿e podatek od nieruchomoci od budowli zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a.
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdnione zosta³y wspó³czynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xw, w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzek³, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du ochrony konkurencji i konsumentów  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art.
30 ust. 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w czêci (art. 479 49 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego
Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki 
Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej
ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Jednoczenie taryfa nie mo¿e obowi¹zywaæ wczeniej ni¿ po
up³ywie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at zawartych w trzeciej taryfie Przedsiêbiorstwa,
zatwierdzonej decyzj¹ Nr OGD-820/513-A/11/2001/III/
DJ z dnia 21 grudnia 2001 r., zmienionej decyzjami
Nr OGD-820/513-A/951/2/2001/2003/III/JG z dnia 19
marca 2003 r. i Nr OGD-820/513-A/3543/2/2001/2003/
III/KC z dnia 20 sierpnia 2003 r.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Pruszczañskie Przedsiêbiorstwo Ciep³ownicze PEC
Sp. z o.o.
ul. Obroñców Pokoju 18
83-000 Pruszcz Gdañski
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
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Pruszczañskie Przedsiêbiorstwo
Ciep³ownicze PEC Sp. z o.o.
ul. Obroñców Pokoju 18
83-000 Pruszcz Gdañski
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 6 padziernika 2003 r.
Nr OGD-820/513-B/11/2003/IV/AP
Padziernik 2003 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie
1.A. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1504),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r.
w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, obrotu
ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r.
Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a
we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Pruszczañskie Przedsiêbiorstwo Ciep³ownicze PEC Sp. z o.o. w Pruszczu Gdañskim, ul. Obroñców Pokoju 18, zwane
dalej PPC PEC,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
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 lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie
ród³o ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza
oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony
do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których
wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz
urz¹dzeñ, których wskazania stanowi¹ podstawê
do okrelenia udzia³u poszczególnych odbiorców
w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych
wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej
ni¿ jednego odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika
ciep³a lub odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku
wystêpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêdniaæ moc
ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
 pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹
utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
 zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych,
znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
 zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla
nich warunkami technicznymi i wymaganiami
technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy
klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty,
do których jest dostarczane ciep³o.
1.B. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
a) ród³a ciep³a zlokalizowane w Pruszczu Gdañskim,
w których wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania paliwa gazowego lub oleju opa³owego:
K-01  przy ul. Obroñców Pokoju 1,
K-02  przy ul. Obroñców Pokoju 18,
K-04  przy ul. Obroñców Wybrze¿a 14,
b) lokalne ród³a ciep³a, wyposa¿one w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe, zlokalizowane w Pruszczu
Gdañskim, w których wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania paliwa gazowego:
K-03  przy ul. Ogrodowej 3,
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K-05  przy ul. Grunwaldzkiej 71
K-07  przy ul. Mickiewicza 6,
K-10  przy ul. Kolejarzy Polskich 4,
K-12  przy ul. Grunwaldzkiej 42,
K-13  przy ul. Matejki 6,
K-14  przy ul. Wojska Polskiego 7,
c) lokalne ród³a ciep³a, wyposa¿one w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe, zlokalizowane w Pruszczu Gdañskim,
w których wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania oleju
opa³owego:
K-09  przy ul. Chopina 6,
K-11  przy ul. Powstañców Warszawy 30.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
PPC PEC prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a Nr WCC/292/513/U/OT1/98/WF
z dnia 22 padziernika 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr WCC/292A/513/W/3/2000/RW z dnia 27 czerwca 2000 r., Nr WCC/292B/513/W/3/2001/RW z dnia
17 padziernika 2001 r. oraz Nr WCC/292C/513/W/
OGD/2003/KK z dnia 26 wrzenia 2003 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a Nr PCC/306/513/U/
OT1/98/WF z dnia 22 padziernika 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr PCC/306A/513/U/OT1/99 z dnia
14 kwietnia 1999 r., Nr PCC/306/S/513/U/3/99 z dnia
19 sierpnia 1999 r. oraz Nr PCC/306B/513/W/3/2000/
RW z dnia 27 czerwca 2000 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy

CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at

GRUPA K-01  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w
ród³ach ciep³a K-01 i K03 dostarczane jest do obiektów
poprzez sieæ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ PPC
PEC i przez nie eksploatowan¹.
Cena za zamówion¹
moc ciepln¹
Grupa
odbiorców

Grupa K-01
Grupa K-02
Grupa K-04

Cena
ciep³a

Cena
nonika
ciep³a

rata
miesiêczna

[z³/GJ]

6 166,40
5 693,93
8 918,38

25,29
25,73
31,24

13,19
13,19
13,19

Cena
ciep³a

Cena
nonika
ciep³a

73 996,85
68 327,13
107 020,52

4.1. Bazowe ceny i stawki op³at:
netto:

Stawka op³aty
abonamentowej
[z³/punkt
pomiarowy]

[z³/MW]

roczna

GRUPA K-02  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w
ródle ciep³a K-02 dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ PPC PEC
i przez nie eksploatowan¹.
GRUPA K-04  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w
ródle ciep³a K-04 dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoæ PPC PEC
i przez nie eksploatowan¹.
GRUPA K-05  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w
ródle ciep³a K-05 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA K-07  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w
ródle ciep³a K-07 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA K-09  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w
ródle ciep³a K-09 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA K-10  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w
ródle ciep³a K-10, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA K-11  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w
ródle ciep³a K-11 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA K-12  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w
ródle ciep³a K-12 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA K-13  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w
ródle ciep³a K-13 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.
GRUPA K-14  odbiorcy, którym ciep³o wytwarzane w
ródle ciep³a K-14 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczej w obiekcie.

[z³/m3]

Stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe
sta³a

zmienna

[z³/MW]

roczna

rata
miesiêczna

roczna

rata
miesiêczna

144,70
144,70
144,70

12,06
12,06
12,06

25 718,55
9 033,53
10 154,80

[z³/GJ]

2 143,21
752,79
846,23

5,47
3,41
2,97

brutto*:
Cena za zamówion¹
moc ciepln¹
Grupa
odbiorców

Grupa K-01
Grupa K-02
Grupa K-04

[z³/punkt
pomiarowy]

[z³/MW]

roczna
90 276,16
83 359,10
130 565,03

Stawka op³aty
abonamentowej

rata
miesiêczna

[z³/GJ]

7 523,01
6 946,59
10 880,42

30,85
31,39
38,11

*uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.

[z³/m3]

16,09
16,09
16,09

Stawka op³aty
za us³ugi przesy³owe
sta³a

zmienna

[z³/MW]

roczna

rata
miesiêczna

roczna

176,53
176,53
176,53

14,71
14,71
14,71

31 376,63
11 020,91
12 388,86

rata
miesiêczna
2 614,72
918,40
1 032,40

[z³/GJ]

6,67
4,16
3,62
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4.2.Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na postawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
664 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim
uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.2.2. W przypadku powierzenia wykonania us³ugi z zakresu przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za
przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano  monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy,
ni¿ koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o
których mowa w pkt 4.2.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez PPC PEC standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
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UCHWA£A Nr IV/24/2003
Rady Gminy w Tuchomiu
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie Bud¿etu Gminy na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 9 litera c, d i e oraz
pkt 10 ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pón. zm.) , art. 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu Gminy w wysokoci
6.589.178,Szczegó³owy podzia³ dochodów wed³ug dzia³ów i róde³
zawiera za³¹cznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wydatki bud¿etu Gminy w wysokoci
6.747,728,W tym:
1. Wydatki bie¿¹ce
4.925.642,z tego:
 wynagrodzenia
2.434.780, pochodne wynagrodzeñ
522.795,2. Wydatki maj¹tkowe
1.815.382,Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2 i 3*.
§3
Deficyt bud¿etu Gminy w wysokoci
158.550,Szczegó³owy podzia³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych z finansowaniem deficytu zawiera za³¹cznik nr 4 do
niniejszej uchwa³y*.
§4
Wyodrêbnia siê wydatki na finansowanie zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej, w wysokoci
341.030,Wed³ug za³¹cznika nr 5 do uchwa³y*.
§5
Rezerwê ogóln¹ na wydatki nieprzewidziane Gminy
w wysokoci
5.533,- z³
§6

CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania
oraz zmiany cen i stawek op³at

Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2003 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zawiera za³¹cznik nr 6* do uchwa³y.

6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie PPC
PEC wprowadza do stosowania nie wczeniej ni¿
po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.

§7

Dyrektor
S. Olkiewicz

Dochody i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w
programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych zgodnie z uchwa³¹ Nr IV/23/2003 z dnia 21 lutego 2003 r. Rady Gminy i wynosz¹ 33.000 z³.
§8
Plan dotacji przedmiotowych dla instytucji kultury.
1. Gminny Orodek Kultury w Tuchomiu:
 dotacja  108.000.
2. Biblioteka Gminna:
 dotacja  38.000.
* Za³¹czników nr 1-6 nie publikuje siê.
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§9

§ 12

Plan dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
Dotacja  25.000.

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wy³¹czeniem przeniesieñ miêdzy dzia³ami.

§ 10
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do uchwa³y*.
§ 11
1. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych zaci¹ganych przez Wójta Gminy na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu gminy do kwoty 1.000.000,2. Okrela siê wysokoæ zobowi¹zañ do 700.000,- które
mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ Wójt Gminy.

* Za³¹cznika nr 7 nie publikuje siê.

§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§ 14
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ od
dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Szultk
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