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UCHWA£A Nr XI/67/2003
Rady Gminy Studzienice
z dnia 16 padziernika 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutów So³ectw Gminy Studzienice.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. 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, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806)
Rada Gminy Studzienice uchwala, co nastêpuje:

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XI/67/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 16 padziernika 2003 r.
STATUT SO£ECTWA STUDZIENICE
uchwalony w dniu 16 padziernika 2003 r.
przez Radê Gminy w Studzienicach 
uchwa³a Nr XI/67/2003
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1

§1

Uchwala siê Statuty So³ectw: Studzienice, Ugoszcz,
Rabacino, K³¹czno, Pó³czno, Skwierawy, £¹kie, Czarna
D¹browa, Os³awa D¹browa, Przewóz, Sominy, w brzmieniu ustalonym w za³¹cznikach od Nr 1 do Nr 11 stanowi¹cych integraln¹ czêæ uchwa³y.

1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Studzienice stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Studzienice.

§2

1. So³ectwo Studzienice jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Studzienice.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Studzienice
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. z pón.
zm.),
 na podstawie statutu gminy Studzienice,
 niniejszego statutu.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Trac¹ moc Statuty So³ectw przyjête uchwa³¹ Rady
Gminy Nr III/23/99 z dnia 30 marca 1999 r.
§4
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia opublikowania.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta

§2

§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: Studzienice, Chabzewo.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
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1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoæ
so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§7
Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
1. Do wy³¹cznej wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa,
2) wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
3) opiniowanie o prawach w³asnoci, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu.
§9
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w po-

stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw i osiedli oraz zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§ 12
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w trzecim miesi¹cu po ukonstytuowaniu siê rady
gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m. in. w
zakresie obronnoci i ochrony p.po¿arowej, inkasa
podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej
przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 14
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3-6 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
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3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
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§ 19

W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 20
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
 skrócony opis dyskusji,
 wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
 za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³

Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej

§ 15

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.

§ 21

§ 22

1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie w prasie
lub na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa
i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludnoci.

§ 18

§ 23

1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
powinien zwieraæ:

§ 17
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 sk³ad komisji skrutacyjnej,
 iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
 iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
 iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
 stwierdzenie dokonanego lub nie dokonanego wyboru.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz
przewodnicz¹cy zebrania.
§ 24
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 25
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
1. W tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do g³osowania zaopatrzone pieczêci¹ nag³ówkow¹ Urzêdu
Gminy z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.
2. G³osowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e mieszkaniec
so³ectwa stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje swój g³os.

2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie organów so³ectwa,
udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia
odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 29
Zmiany statutu dokonuje rada gminy.

§ 26

§ 30

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
gminy i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim, w
terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia.

§ 27
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji. W takim przypadku rada so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa
do koñca kadencji.

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XI/67/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 16 padziernika 2003 r.
STATUT SO£ECTWA UGOSZCZ
uchwalony w dniu 16 padziernika 2003 r.
przez Radê Gminy w Studzienicach 
uchwa³a Nr XI/67/2003
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Ugoszcz stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo
Ugoszcz.
§2

Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

1. So³ectwo Ugoszcz jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Studzienice.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Ugoszcz dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. z pón.
zm.),
 na podstawie statutu gminy Studzienice,
 niniejszego statutu.

§ 28

§3

1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.

Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: Ugoszcz, Kostki.
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Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

3. O sposobie za³atwienia spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.

§4

§ 10

1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoæ
so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§7
Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
1. Do wy³¹cznej wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa,
2) wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
3) opiniowanie o prawach w³asnoci, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu.
§9
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.

Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw i osiedli oraz zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§ 12
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w trzecim miesi¹cu po ukonstytuowaniu siê rady
gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m. in. w
zakresie obronnoci i ochrony p.po¿arowej, inkasa
podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 14
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3-6 osób.
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2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.

§ 19
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 20
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
 skrócony opis dyskusji,
 wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
 za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej

§ 15

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 16

4)

W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

1)
2)
3)
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Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
z w³asnej inicjatywy,
z inicjatywy rady so³eckiej,
na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 17

1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie w prasie
lub na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.

§ 21

§ 22
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa
i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludnoci.
§ 23
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
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 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
powinien zwieraæ:
 sk³ad komisji skrutacyjnej,
 iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
 iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
 iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
 stwierdzenie dokonanego lub nie dokonanego wyboru.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz
przewodnicz¹cy zebrania.
§ 24
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 25
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
1. W tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do g³osowania zaopatrzone pieczêci¹ nag³ówkow¹ Urzêdu
Gminy z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.
2. G³osowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e mieszkaniec
so³ectwa stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje swój g³os.
§ 26
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
gminy i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim, w
terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 27
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji. W takim przypadku rada so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa
do koñca kadencji.
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Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 28

1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie organów so³ectwa,
udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia
odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 29
Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
§ 30
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia.
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XI/67/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 16 padziernika 2003 r.
STATUT SO£ECTWA RABACINO
uchwalony w dniu 16 padziernika 2003 r.
przez Radê Gminy w Studzienicach 
uchwa³a Nr XI/67/2003
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Rabacino stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Rabacino.
§2
1. So³ectwo Rabacino jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Studzienice.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Rabacino dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. z pón.
zm.),

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2626

 7018 

 na podstawie statutu gminy Studzienice,
 niniejszego statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: Rabacino.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoæ
so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§7
Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
1. Do wy³¹cznej wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa,
2) wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
3) opiniowanie o prawach w³asnoci, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu.

§9
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw i osiedli oraz zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§ 12
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w trzecim miesi¹cu po ukonstytuowaniu siê rady
gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m. in. w
zakresie obronnoci i ochrony p.po¿arowej, inkasa
podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
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3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 14
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3-6 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 15
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 19
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 20
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
 skrócony opis dyskusji,
 wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
 za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22

1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie w prasie
lub na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa
i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludnoci.

§ 18

§ 23

1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych

§ 17
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uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
powinien zwieraæ:
 sk³ad komisji skrutacyjnej,
 iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
 iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
 iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
 stwierdzenie dokonanego lub nie dokonanego wyboru.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz
przewodnicz¹cy zebrania.
§ 24
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 25
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
1. W tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do g³osowania zaopatrzone pieczêci¹ nag³ówkow¹ Urzêdu
Gminy z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.
2. G³osowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e mieszkaniec
so³ectwa stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje swój g³os.
§ 26
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
gminy i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim, w
terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 27
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.

4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji. W takim przypadku rada so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa
do koñca kadencji.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 28
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie organów so³ectwa,
udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia
odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 29
Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
§ 30
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia.
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XI/67/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 16 padziernika 2003 r.
STATUT SO£ECTWA K£¥CZNO
uchwalony w dniu 16 padziernika 2003 r.
przez Radê Gminy w Studzienicach 
uchwa³a Nr XI/67/2003
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa K³¹czno stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo
K³¹czno.
§2
1. So³ectwo K³¹czno jest jednostk¹ pomocnicz¹, której

 7021 

Poz. 2626

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Studzienice.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa K³¹czno dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. z pón.
zm.),
 na podstawie statutu gminy Studzienice,
 niniejszego statutu.

1) wybór i odwo³anie so³tysa,
2) wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
3) opiniowanie o prawach w³asnoci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych
mieniem gminnym,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu.

§3

1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.

Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: K³¹czno, Dzier¿¹¿nik, Ma³e, Okuny, Osowo.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoæ
so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§7
Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
1. Do wy³¹cznej wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:

§9

§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw i osiedli oraz zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§ 12
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w trzecim miesi¹cu po ukonstytuowaniu siê rady
gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
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11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m. in. w
zakresie obronnoci i ochrony p.po¿arowej, inkasa
podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 14
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3-6 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 15
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 17
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie w prasie
lub na tablicy og³oszeñ.

3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 19
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 20
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
 skrócony opis dyskusji,
 wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
 za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa
i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
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3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludnoci.
§ 23
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
powinien zwieraæ:
 sk³ad komisji skrutacyjnej,
 iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
 iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
 iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
 stwierdzenie dokonanego lub nie dokonanego wyboru.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz
przewodnicz¹cy zebrania.
§ 24
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 25
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
1. W tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do g³osowania zaopatrzone pieczêci¹ nag³ówkow¹ Urzêdu
Gminy z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.
2. G³osowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e mieszkaniec
so³ectwa stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje swój g³os.
§ 26
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
gminy i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim, w
terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 27
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przepro-
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wadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji. W takim przypadku rada so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa
do koñca kadencji.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 28
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie organów so³ectwa,
udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia
odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 29
Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
§ 30
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia.
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XI/67/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 16 padziernika 2003 r.
STATUT SO£ECTWA PÓ£CZNO
uchwalony w dniu 16 padziernika 2003 r.
przez Radê Gminy w Studzienicach 
uchwa³a Nr XI/67/2003
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Pó³czno stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
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2. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Pó³czno.
§2
1. So³ectwo Pó³czno jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Studzienice.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Pó³czno dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. z pón.
zm.),
 na podstawie statutu gminy Studzienice,
 niniejszego statutu.

§8
1. Do wy³¹cznej wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa,
2) wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
3) opiniowanie o prawach w³asnoci, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu.
§9

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.

§4

§ 10

§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: Pó³czno, Pó³czenko.

1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoæ
so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§7
Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.

Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw i osiedli oraz zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§ 12
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w trzecim miesi¹cu po ukonstytuowaniu siê rady
gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
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9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m. in. w
zakresie obronnoci i ochrony p.po¿arowej, inkasa
podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 14
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3-6 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 15
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 17
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
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2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie w prasie
lub na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 19
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 20
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
 skrócony opis dyskusji,
 wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
 za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 sta³ych mieszkañców so-
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³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa
i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludnoci.
§ 23
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
powinien zwieraæ:
 sk³ad komisji skrutacyjnej,
 iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
 iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
 iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
 stwierdzenie dokonanego lub nie dokonanego wyboru.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz
przewodnicz¹cy zebrania.
§ 24
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 25
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
1. W tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do g³osowania zaopatrzone pieczêci¹ nag³ówkow¹ Urzêdu
Gminy z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.
2. G³osowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e mieszkaniec
so³ectwa stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje swój g³os.
§ 26
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
gminy i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim, w

terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 27
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji. W takim przypadku rada so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa
do koñca kadencji.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 28
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie organów so³ectwa,
udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia
odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 29
Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
§ 30
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia.

 7027 

Poz. 2626

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XI/67/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 16 padziernika 2003 r.
STATUT SO£ECTWA SKWIERAWY
uchwalony w dniu 16 padziernika 2003 r.
przez Radê Gminy w Studzienicach 
uchwa³a Nr XI/67/2003
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Skwierawy stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo
Skwierawy.
§2
1. So³ectwo Skwierawy jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Studzienice.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Skwierawy
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. z pón.
zm.),
 na podstawie statutu gminy Studzienice,
 niniejszego statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: Skwierawy, Bielawy, B³otowo, Fiszewo, Kamionka, Imieni, Widno.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoæ
so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Dziennik Urzêdowy
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§7

Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
1. Do wy³¹cznej wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa,
2) wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
3) opiniowanie o prawach w³asnoci, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu.
§9
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw i osiedli oraz zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§ 12
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w trzecim miesi¹cu po ukonstytuowaniu siê rady
gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
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3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m. in. w
zakresie obronnoci i ochrony p.po¿arowej, inkasa
podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 14
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3-6 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 15
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 17
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie w prasie
lub na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 19
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 20
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
 skrócony opis dyskusji,
 wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
 za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
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Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 21

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa
i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludnoci.
§ 23
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
powinien zwieraæ:
 sk³ad komisji skrutacyjnej,
 iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
 iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
 iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
 stwierdzenie dokonanego lub nie dokonanego wyboru.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz
przewodnicz¹cy zebrania.
§ 24
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 25
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
1. W tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do g³osowania zaopatrzone pieczêci¹ nag³ówkow¹ Urzêdu
Gminy z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.

Dziennik Urzêdowy
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2. G³osowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e mieszkaniec
so³ectwa stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje swój g³os.
§ 26
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
gminy i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim, w
terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 27
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji. W takim przypadku rada so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa
do koñca kadencji.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 28
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie organów so³ectwa,
udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia
odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.

Dziennik Urzêdowy
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Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 29
Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
§ 30
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia.
Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XI/67/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 16 padziernika 2003 r.

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§7

1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa £¹kie stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo £¹kie.

Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.

§2

§8

1. So³ectwo £¹kie jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Studzienice.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa £¹kie dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. z pón.
zm.),
 na podstawie statutu gminy Studzienice,
 niniejszego statutu.

1. Do wy³¹cznej wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa,
2) wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
3) opiniowanie o prawach w³asnoci, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu.

STATUT SO£ECTWA £¥KIE
uchwalony w dniu 16 padziernika 2003 r.
przez Radê Gminy w Studzienicach 
uchwa³a Nr XI/67/2003
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1

§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: £¹kie, Cechyny, Jab³oñcz Wielki, £ubieniec,
Ociaskowo.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.

§9
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoæ
so³tysa.

Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

§6

§ 11

1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw i osiedli oraz zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

§5
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Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§ 12

1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w trzecim miesi¹cu po ukonstytuowaniu siê rady
gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m. in. w
zakresie obronnoci i ochrony p.po¿arowej, inkasa
podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 14
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3-6 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
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4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 15
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 17
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie w prasie
lub na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 19
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 20
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
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3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
 skrócony opis dyskusji,
 wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
 za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa
i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludnoci.
§ 23
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
powinien zwieraæ:
 sk³ad komisji skrutacyjnej,
 iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
 iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
 iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
 stwierdzenie dokonanego lub nie dokonanego wyboru.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz
przewodnicz¹cy zebrania.
§ 24
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 25
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
1. W tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do g³osowania zaopatrzone pieczêci¹ nag³ówkow¹ Urzêdu
Gminy z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.
2. G³osowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e mieszkaniec
so³ectwa stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje swój g³os.
§ 26
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
gminy i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim, w
terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 27
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji. W takim przypadku rada so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa
do koñca kadencji.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 28
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie organów so³ectwa,
udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia
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odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 29
Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
§ 30
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia.
Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr XI/67/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 16 padziernika 2003 r.
STATUT SO£ECTWA CZARNA D¥BROWA
uchwalony w dniu 16 padziernika 2003 r.
przez Radê Gminy w Studzienicach 
uchwa³a Nr XI/67/2003
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Czarna D¹browa stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Czarna D¹browa.
§2
1. So³ectwo Czarna D¹browa jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Studzienice.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Czarna D¹browa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. z pón.
zm.),
 na podstawie statutu gminy Studzienice,
 niniejszego statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: Czarna D¹browa, Róg  gajówka.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
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2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoæ
so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§7
Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
1. Do wy³¹cznej wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa,
2) wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
3) opiniowanie o prawach w³asnoci, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu.
§9
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10

§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.

Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
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§ 11
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw i osiedli oraz zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§ 12
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w trzecim miesi¹cu po ukonstytuowaniu siê rady
gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m. in. w
zakresie obronnoci i ochrony p.po¿arowej, inkasa
podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 14
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3-6 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty

uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 15
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 17
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie w prasie
lub na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 19
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 20
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
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tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
 skrócony opis dyskusji,
 wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
 za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa
i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludnoci.
§ 23
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
powinien zwieraæ:
 sk³ad komisji skrutacyjnej,
 iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
 iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
 iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
 stwierdzenie dokonanego lub nie dokonanego wyboru.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz
przewodnicz¹cy zebrania.
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§ 24

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 25
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
1. W tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do g³osowania zaopatrzone pieczêci¹ nag³ówkow¹ Urzêdu
Gminy z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.
2. G³osowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e mieszkaniec
so³ectwa stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje swój g³os.
§ 26
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
gminy i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim, w
terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 27
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji. W takim przypadku rada so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa
do koñca kadencji.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 28
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
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4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie organów so³ectwa,
udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia
odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 29
Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
§ 30
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia.
Za³¹cznik Nr 9
do uchwa³y Nr XI/67/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 16 padziernika 2003 r.
STATUT SO£ECTWA OS£AWA D¥BROWA
uchwalony w dniu 16 padziernika 2003 r.
przez Radê Gminy w Studzienicach 
uchwa³a Nr XI/67/2003
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Os³awa D¹browa stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Os³awa D¹browa.
§2
1. So³ectwo Os³awa D¹browa jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Studzienice.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Os³awa D¹browa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. z pón.
zm.),
 na podstawie statutu gminy Studzienice,
 niniejszego statutu.
§3

1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoæ
so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§7
Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
1. Do wy³¹cznej wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa,
2) wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
3) opiniowanie o prawach w³asnoci, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu.
§9

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.

§4

§ 10

Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: Os³awa D¹browa, Róg  osada, Sominy  Lenictwo.

1. Organami so³ectwa s¹:

Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
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stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw i osiedli oraz zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§ 12
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w trzecim miesi¹cu po ukonstytuowaniu siê rady
gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m. in. w
zakresie obronnoci i ochrony p.po¿arowej, inkasa
podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 14
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3-6 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
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3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 15
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 17
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie w prasie
lub na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
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§ 19
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 20
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
 skrócony opis dyskusji,
 wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
 za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa
i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludnoci.
§ 23
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
powinien zwieraæ:

 sk³ad komisji skrutacyjnej,
 iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
 iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
 iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
 stwierdzenie dokonanego lub nie dokonanego wyboru.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz
przewodnicz¹cy zebrania.
§ 24
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 25
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
1. W tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do g³osowania zaopatrzone pieczêci¹ nag³ówkow¹ Urzêdu
Gminy z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.
2. G³osowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e mieszkaniec
so³ectwa stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje swój g³os.
§ 26
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
gminy i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim, w
terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 27
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji. W takim przypadku rada so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa
do koñca kadencji.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 28
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
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2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie organów so³ectwa,
udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia
odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 29
Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
§ 30
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia.
Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr XI/67/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 16 padziernika 2003 r.
STATUT SO£ECTWA PRZEWÓZ
uchwalony w dniu 16 padziernika 2003 r.
przez Radê Gminy w Studzienicach 
uchwa³a Nr XI/67/2003
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Przewóz stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Przewóz.
§2
1. So³ectwo Przewóz jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Studzienice.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Przewóz dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. z pón.
zm.),
 na podstawie statutu gminy Studzienice,
 niniejszego statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miej-

scowoci: Przewóz, Rynszt, Lipuszek, Pr¹dzonka, Bukówki.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoæ
so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§7
Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
1. Do wy³¹cznej wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa,
2) wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
3) opiniowanie o prawach w³asnoci, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu.
§9
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
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2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw i osiedli oraz zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§ 12
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w trzecim miesi¹cu po ukonstytuowaniu siê rady
gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m. in. w
zakresie obronnoci i ochrony p.po¿arowej, inkasa
podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.

§ 14
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3-6 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 15
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 17
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie w prasie
lub na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
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3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 19
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 20
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
 skrócony opis dyskusji,
 wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
 za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa
i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludnoci.
§ 23
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
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2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
powinien zwieraæ:
 sk³ad komisji skrutacyjnej,
 iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
 iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
 iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
 stwierdzenie dokonanego lub nie dokonanego wyboru.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz
przewodnicz¹cy zebrania.
§ 24
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 25
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
1. W tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do g³osowania zaopatrzone pieczêci¹ nag³ówkow¹ Urzêdu
Gminy z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.
2. G³osowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e mieszkaniec
so³ectwa stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje swój g³os.
§ 26
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
gminy i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim, w
terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 27
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji. W takim przypadku rada so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa
do koñca kadencji.
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Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

 na podstawie statutu gminy Studzienice,
 niniejszego statutu.

§ 28

§3

1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie organów so³ectwa,
udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia
odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.

Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci: Sominy, Kolice, Sominki.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 29
Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
§ 30
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia.
Za³¹cznik Nr 11
do uchwa³y Nr XI/67/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 16 padziernika 2003 r.
STATUT SO£ECTWA SOMINY
uchwalony w dniu 16 padziernika 2003 r.
przez Radê Gminy w Studzienicach 
uchwa³a Nr XI/67/2003
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Sominy stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Sominy.
§2
1. So³ectwo Sominy jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Studzienice.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Sominy dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. z pón.
zm.),

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoæ
so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§7
Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
1. Do wy³¹cznej wy³¹cznej w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa,
2) wybór i odwo³anie rady so³eckiej,
3) opiniowanie o prawach w³asnoci, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym,
4) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu.
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§9

1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw i osiedli oraz zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i rada so³ecka
§ 12
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w trzecim miesi¹cu po ukonstytuowaniu siê rady
gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 13
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej,
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m. in. w
zakresie obronnoci i ochrony p.po¿arowej, inkasa
podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 14
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3-6 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§ 15
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 16
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 17
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez og³oszenie w prasie
lub na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie 7
dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 19
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 20
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
 skrócony opis dyskusji,
 wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
 za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa
i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludnoci.
§ 23
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych

uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który
powinien zwieraæ:
 sk³ad komisji skrutacyjnej,
 iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
 iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
 iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
 stwierdzenie dokonanego lub nie dokonanego wyboru.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz
przewodnicz¹cy zebrania.
§ 24
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 25
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
1. W tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do g³osowania zaopatrzone pieczêci¹ nag³ówkow¹ Urzêdu
Gminy z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.
2. G³osowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e mieszkaniec
so³ectwa stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje swój g³os.
§ 26
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
gminy i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim, w
terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 27
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
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4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji. W takim przypadku rada so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa
do koñca kadencji.
Rozdzia³ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 28
1. Rada gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
 dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
 dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie organów so³ectwa,
udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia
odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 29
Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
§ 30
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia.
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UCHWA£A Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r. r.
w sprawie statutów so³ectw.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy £êczyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê statuty nastêpuj¹cych so³ectw, stanowi¹ce
odpowiednio za³¹czniki nr 1 do 18 do niniejszej uchwa³y:
1) Bo¿epole Ma³e,
2) Bo¿epole Wielkie,
3) Brzeno Lêborskie,
4) Chmieleniec,

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Chrzanowo,
Dziêcielec,
Kaczkowo,
Kisewo,
£êczyce,
£êczyn Górny,
£ówcz,
Nawcz,
Roz³azino,
Strzebielino - Osiedle,
Strzebielino Wie,
Strzelêcino,
wietlino,
Wysokie.
§2

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr XXI/10/200 z dnia
11 marca 2000 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £êczyce
A. Schefke
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BO¯EPOLE MA£E
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 1144 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.
§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.
§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.
§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10
Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.
§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.

§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.
§ 13
Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
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4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.
§ 23
So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27
Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BO¯EPOLE WIELKIE
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Obszar so³ectwa obejmuje 1170 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.

Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.

§2

§ 10

So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.

Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.

§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.
§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.

§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.
§ 13
Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.

§8

§ 15

W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.

1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
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2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 23

So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24

Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.

1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.

§ 21

§ 25

§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
§ 20

Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.

1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
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Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27
Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BRZENO LÊBORSKIE
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 2895 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,

5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.
§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.
§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.
§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10
Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.
§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.
§ 13
Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
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2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
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2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.
§ 23
So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
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2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27
Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA CHMIELENIEC
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1

§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.
§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.
§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.

1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 1203 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.

Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.

§2

§ 10

So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.

Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.

§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.

§9

§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnio-
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skiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.
§ 13
Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
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§ 18

1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.
§ 23
So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzo-
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nych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA CHRZANOWO
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 685 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.

§ 26

§6

1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.

Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.

Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27
Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
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2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.
§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.
§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10
Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.
§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.
§ 13
Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
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4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
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3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.
§ 23
So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.

4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27
Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA DZIÊCIELEC
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 676 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aci-
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woci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.
§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.
§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.
§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10
Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.
§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 13

Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
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Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.

g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.

§ 21

§ 25

Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.

1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.

Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
§ 20

§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.
§ 23
So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których

§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27
Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KACZKOWO
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 601 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.
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§2

§ 10

So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.

Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.

§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.
§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.
§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.
§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.

§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.
§ 13
Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
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3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.

niczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe

§ 23

§ 27

So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieogra-

Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
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§ 28

§7

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

So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.

Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KISEWO
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 709 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.

§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.
§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.

§2

§ 10

So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.

Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.

§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.

§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.
§ 13
Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
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1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.
§ 23
So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
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3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27
Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA £ÊCZYCE
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 3024 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5

Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.
§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.
§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.
§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10
Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.
§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 12

1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.
§ 13
Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
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4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.
§ 23
So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
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1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Obszar so³ectwa obejmuje 1160 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6

Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.

Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.

§ 28

§7

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

So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.

§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27

Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA £ÊCZYN GÓRNY
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.

§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹ dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10
Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.
§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.

2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys

§ 13

§ 19

Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.

So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.

§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.

 7067 

Poz. 2627
§ 23

So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27

Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA £ÓWCZ
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 951 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,

Dziennik Urzêdowy
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5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.
§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.
§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.
§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10
Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.
§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.

2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys

§ 13

§ 19

Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.

So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.

§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
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2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.
§ 23
So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27
Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA NAWCZ
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 482 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.

§ 25

§3

1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.

Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
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§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.
§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.
§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.
§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10
Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.
§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnio-

skiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.
§ 13
Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
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§ 18

1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.
§ 23
So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêp-
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nie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27
Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.

STATUT SO£ECTWA ROZ£AZINO
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 4002 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.

2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.
§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.
§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.

§2

§ 10

So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.

Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.

§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.
§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,

§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.
§ 13
Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
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okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
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4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.
§ 23
So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³on-
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ków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27
Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA STRZEBIELINO  OSIEDLE
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 1913 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.

§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.
§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.
§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.
§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10
Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.
§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.
§ 13
Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
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1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
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§ 20

Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.
§ 23
So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
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iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25

1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27
Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 15
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA STRZEBIELINO-WIE
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 1000 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.

§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.
§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.
§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.
§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10
Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.
§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.

 7077 

Poz. 2627

3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.
§ 13
Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
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§ 18

1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.
§ 23
So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandyda-
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tów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27
Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Za³¹cznik Nr 16
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA STRZELÊCINO
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 391 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.
§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
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2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.
§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.
§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10
Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.
§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys

§ 13

§ 19

Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.

So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od

§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
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4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.

ków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.

§ 23

Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe

So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.

Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.

§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³on-

§ 27

§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 17
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA WIETLINO
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 615 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
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Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.

Dziennik Urzêdowy
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1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14

So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.

§8

§ 15

W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.

Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.

1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.

§ 11

§ 16

1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego przeprowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.

Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.

§7

§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10

§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.
§ 13
Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:

§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
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§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.
§ 23
So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.
§ 24
1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.
2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,

2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27
Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
§ 28
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 18
do Uchwa³y Nr X/43/2003
Rady Gminy £êczyce
z dnia 19 lipca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA WYSOKIE
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Statut reguluje organizacjê i zakres dzia³ania so³ectwa.
2. Obszar so³ectwa obejmuje 636 ha. Granice so³ectwa
okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego statutu.
§2
So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów prawa, a zw³aszcza:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) statutu gminy,
3) niniejszego statutu,
4) uchwa³y rady gminy o utworzeniu so³ectwa,
5) innych uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa.
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§3

Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne interesuj¹ce mieszkañców so³ectwa.
§4
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy i kontrolny,
2) so³tys, jako organ wykonawczy.
Rozdzia³ II
Zebrania wiejskie
§5
Je¿eli inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania so³ectwa.
§6
Do w³aciwoci zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez
organy miny,
2) wybór so³tysa, rady so³eckiej i komisji rewizyjnej,
3) wyra¿anie opinii na ¿¹danie organów gminy,
4) podejmowanie uchwa³ w zakresie przyjêcia do korzystania przez so³ectwo sk³adników mienia gminnego,
5) wyra¿anie zgody na uszczuplenie dotychczasowych
praw so³ectw do korzystania z mienia gminnego,
6) podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania
mieniem gminnym, o którym mowa w pkt 4,
7) uchwalanie planu wydatków so³ectwa.
§7
So³ectwo swoje dochody przeznacza w szczególnoci
na:
1) utrzymanie i konserwacjê przekazanego so³ectwu
mienia gminnego,
2) naprawy i utrzymanie dróg, chodników, placów, rowów,
3) utrzymanie czystoci, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
4) inwestycje,
5) dofinansowanie dzia³alnoci podmiotów lokalnych,
6) organizowanie imprez so³ectwa.
§8
W planie wydatków so³ectwa tworzy siê rezerwê na
wydatki nieprzewidziane w wysokoci do 10%. Rezerw¹
dysponuje so³tys, po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej.
§9
Zebranie wiejskie kontroluje dzia³alnoæ so³tysa. W tym
celu powo³uje komisjê rewizyjn¹.
§ 10
Zebranie wiejskie wybiera w sk³ad komisji rewizyjnej 3
osoby, w tym przewodnicz¹cego.
§ 11
1. Komisja rewizyjna kontroluje i opiniuje wykonanie planu wydatków so³ectwa, dokumentuj¹c pracê w formie
protoko³u.
2. Komisja rewizyjna na zlecenie zebrania wiejskiego prze-
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prowadza kontrolê równie¿ w innym zakresie ni¿ okrelony w ust. 1.
3. Raz w roku komisja przedstawia zebraniu wiejskiemu
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci i wystêpuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium so³tysowi.
4. So³tys obowi¹zany jest udzieliæ komisji rewizyjnej wyjanieñ i udostêpniaæ dokumentacjê w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 12
1. Kadencja komisji rewizyjnej koñczy siê z up³ywem kadencji so³tysa.
2. Cz³onkowie komisji rewizyjnej mog¹ byæ odwo³ywani
w czasie kadencji na zasadzie i trybie przewidzianym
dla ich wyboru.
§ 13
Zebranie wiejskie mog¹ zwo³ywaæ:
1) so³tys,
2) wójt gminy z w³asnej inicjatywy,
3) wójt gminy na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców
so³ectwa, o których mowa w § 14 ust. 1.
§ 14
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/20 sta³ych
mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. O zebraniu wiejskim zawiadamia organ zwo³uj¹cy podaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê oraz porz¹dek zebrania.
Zawiadomienie powinno nast¹piæ na 7 dni przed terminem zebrania w zwyczajowo przyjêty w so³ectwie
sposób, który mo¿e byæ zmieniany przez zebranie wiejskie.
3. Do wyborów so³tysa wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/20 sta³ych mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze wed³ug ordynacji wyborczej do rad gmin.
4. Je¿eli liczba obecnych na zebraniu jest mniejsza od
okrelonej w ust. 1, zebranie zwo³ane w drugim terminie, ale nie wczeniej ni¿ tego samego dnia o pó³ godziny póniej, mo¿e podejmowaæ uchwa³y bez wzglêdu na liczbê obecnych.
5. W razie utraty quorum w trakcie zebrania, obecni decyduj¹, czy zebranie ma byæ kontynuowane na warunkach okrelonych w ust. 4.
§ 15
1. Nie udzielenie so³tysowi absolutorium przez zebranie
wiejskie jest równoznaczne ze z³o¿eniem wniosku o
jego odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa na tym samym zebraniu, na którym nie udzielono absolutorium zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym.
3. Do odwo³ania so³tysa wymagane jest quorum okrelone w § 14 ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
4. Po odwo³aniu so³tysa przystêpuje siê do wyboru nowego so³tysa w trybie okrelonym w § 24.
§ 16
Zebraniu wiejskiemu przewodniczy so³tys lub osoba
wybrana przez zebranie.
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§ 17
Wybrany przez zebranie wiejskie protokolant sporz¹dza protokó³ z zebrania.
§ 18
1. Protokó³ zebrania wiejskiego zawiera:
1) miejsce i datê zebrania,
2) stwierdzenie wa¿noci zebrania,
3) przyjêty porz¹dek obrad,
4) przebieg zebrania,
5) uchwa³y podjête przez zebranie,
6) podpisy: protokolanta i przewodnicz¹cego zebrania.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci.
Rozdzia³ III
So³tys
§ 19
So³tys jest przewodnicz¹cym rady so³eckiej, ale nie jej
cz³onkiem. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
§ 20
Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata. Po up³ywie kadencji so³tys i rada so³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego so³tysa.
§ 21
Kompetencje so³tysa:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
2) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa i jego mieszkañców,
3) uczestniczenie w sesjach rady gminy.
§ 22
Obowi¹zki so³tysa:
1) przewodniczenie radzie so³eckiej i zwo³ywanie jej posiedzeñ,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich, z wyj¹tkiem zebrania
wyborczego,
3) realizowanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) sk³adanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci so³ectwa na zebraniu wiejskim,
5) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zebrania wiejskiego,
6) realizowanie uchwa³ organów gminy dotycz¹cych so³ectwa oraz zapoznanie z nimi mieszkañców,
7) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków
so³ectwa wraz z uzasadnieniem,
8) powiadamianie radnych gminnych z danego so³ectwa
o posiedzeniach rady so³eckiej, w których mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym.
§ 23

2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie.
3. W pierwszej kolejnoci wybiera siê so³tysa, a nastêpnie cz³onków rady so³eckiej w liczbie okrelonej przez
zebranie.
4. G³osowanie przeprowadza siê na kartkach zaopatrzonych pieczêci¹ so³ectwa zawieraj¹cych spis kandydatów w kolejnoci alfabetycznej. G³osowanie odbywa
siê w ten sposób, ¿e g³osuj¹cy pozostawia nie skrelone nazwiska osób, na które g³osuje, przy czym g³osowanie jest niewa¿ne je¿eli liczba nie skrelonych kandydatów:
1) w przypadku wyboru so³tysa jest wiêksza od 1,
2) w przypadku wyboru rady so³eckiej, jest wiêksza od
liczby okrelonej w ust. 3.
5. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, na których
g³osowa³a zwyk³a wiêkszoæ osób uczestnicz¹cych
w g³osowaniu z tym zastrze¿eniem, ¿e w sk³ad rady
wybrane s¹ te osoby w liczbie okrelonej w ust. 3, które otrzyma³y najwiêksza liczbê g³osów.
6. Komisja skrutacyjna og³asza wyniki wyborów na podstawie sporz¹dzonego protoko³u zawieraj¹cego:
1) sk³ad komisji skrutacyjnej,
2) iloæ osób uczestnicz¹cych w g³osowaniu,
3) iloæ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych,
4) iloæ g³osów oddanych na ka¿dego kandydata,
5) stwierdzenie wyników g³osowania.
§ 25
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.
2. Uzasadniony pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa,
rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków sk³ada
na zebraniu wiejskim:
1) wójt gminy,
2) komisja rewizyjna so³ectwa,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa.
3. Zebranie odwo³uje so³tysa, w trybie okrelonym dla
jego wyboru na najbli¿szym zebraniu wiejskim zwo³anym nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od zebrania,
na którym z³o¿ono wniosek o odwo³anie.
4. Odwo³anie rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków nastêpuje w g³osowaniu tajnym, na zebraniu na
którym z³o¿ono wniosek.
5. Do odwo³ania so³tysa, rady so³eckiej i poszczególnych
jej cz³onków wymagane jest quorum okrelone w § 14
ust. 1, przepisów § 14 ust. 4 i 5 nie stosuje siê.
§ 26
1. Dokumenty finansowe podlegaj¹ akceptacji so³tysa
i dwóch cz³onków rady so³eckiej.
2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa zapewnia wójt.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe

So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej s¹ wybierani
w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów bêd¹cych sta³ymi mieszkañcami so³ectwa i posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze
do rady gminy.

Zmian statutu dokonuje siê w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.

§ 24

§ 28

1. Dla przeprowadzenia wyborów so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej zebranie wiejskie wybiera 3 osobow¹ komisjê skrutacyjn¹.

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

§ 27
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