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Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.

4. So³ectwo posiada zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci. Zdolnoæ s¹dowa oznacza, ¿e wspólnota mieszkañców jest uprawniona do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym.
5. Tworzenie w ramach so³ectwa, mniejszych jednostek
dokonywane jest na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej
podjêtej w porozumieniu z Zebraniem Wiejskim.
6. U¿yte w niniejszym Statucie skróty nazw oznaczaj¹:
1) so³ectwo  So³ectwo Brusy Jaglie,
2) Zebranie  Zebranie Wiejskie,
3) Mieszkaniec  mieszkaniec so³ectwa, do którego odpowiednio maj¹ zastosowanie przepisy ordynacji do
rad gmin, rad Powiatów i sejmików województw,
4) Gmina, Rada Miejska i Zarz¹d  odpowiednio Gminê
Brusy, Radê Miejsk¹ w Brusach i Zarz¹d Miejski w Brusach,
5) ustawa  ustawê wymienion¹ w przypisie 2.

§3

II. ZADANIA SO£ECTWA

UCHWA£A Nr XXXI/325/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie statutu so³ectwa Brusy Jaglie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdziæ statut so³ectwa Brusy Jaglie, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2

Traci moc statut so³ectwa Brusy Jaglie przyjêty uchwa³¹
Nr VII/43/90 z 5 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia
statutów so³ectw i osiedli.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXI/325/02
Rady Miejskiej w Brusach
Statut So³ectwa Brusy Jaglie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Wie Brusy Jaglie jest z mocy prawa gminnego so³ectwem. So³ectwo Brusy Jaglie jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Brusy.1
2. So³ectwo dzia³a na podstawie ustawy2 , uchwa³ Rady
Miejskiej oraz Statutu So³ectwa.
3. Organy So³ectwa dbaj¹ o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
1)

2)

3)

Mapka z granicami So³ectwa i nazwami ulic zostanie do³¹czona do Statutu.
Ustawa z dnia 8 marca l990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95,
poz. 602).
Art. 5. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej
rady ma ka¿dy obywatel polski, który najpóniej w dniu wyborów koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
tej rady.
Art. 6. Nie maj¹ prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym, 2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem s¹dowym.
Art. 7. Prawo wybieralnoci (bierne prawo wyborcze) przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania do danej rady.

§2
Zadania So³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi i wspólnotami parafialnymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw mieszkañców wyra¿aj¹cych siê miêdzy innymi w gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, w sprawach kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej i poszanowania mienia,
2) dzia³anie na rzecz rozwoju owiaty i wychowania,
umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz
za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi,
4) podejmowanie samodzielne a tak¿e w porozumieniu z
organami Szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieci
m³odzie¿y,
5) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami Gminy w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych zmierzaj¹cych do
realizacji celów wy¿ej okrelonych,
7) podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny turystyczny, sportowy, kulturalny i wypoczynkowy.
III. W£ADANIE MIENIEM
I GOSPODARKA FINANSOWA
§3
1. So³ectwo mo¿e w³adaæ mieniem gminnym.
2. Mienie gminne jest przekazywane So³ectwu w zarz¹d
na skutek pozytywnego przyjêcia przez Radê uchwa³y
podjêtej w tej sprawie przez Zebranie bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów obecnych na Zebraniu.
3. So³ectwo w³ada mieniem w granicach ustalonych protokó³em zdawczo odbiorczym i uchwa³¹ Zarz¹du.
4. W³adaj¹c mieniem gminnym So³ectwo obowi¹zane jest
zachowaæ najwy¿sz¹ starannoæ.
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§4

Budowa urz¹dzeñ infrastruktury wiejskiej na terenie
So³ectwa, realizowana jako inwestycja gminna, (wodoci¹gi, kanalizacja, drogi i owietlenie) mo¿e byæ poprzedzona finansowym wsparciem rodzin, osób i zak³adów.
§5
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹ w
ramach bud¿etu gminy na zasadach ustalonych Statutem Gminy.
2. So³ectwo mo¿e uzyskiwaæ dochody z:
1) dotacji z bud¿etu gminy,
2) sk³adek, darowizn i spadków,
3) dobrowolnych zbiórek,
4) prowadzonej dzia³alnoci.
§6
1. rodki pieniê¿ne przeznaczane w bud¿ecie Gminy na
potrzeby So³ectwa mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na cele, na które zosta³y przyznane.
2. Dochody i wydatki So³ectwa znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w bud¿ecie Gminy albo w oddzielnym za³¹czniku do bud¿etu.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§7
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys jako organ wykonawczy. So³tysa w jego pracy
wspomaga Rada So³ecka.
Zebranie Wiejskie
§8
1. Kompetencje uchwa³odawcze Zebrania obejmuj¹ kompetencje stanowi¹ce i opiniodawcze.
§9
Do kompetencji stanowi¹cych Zebrania nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach:
1) wyboru so³tysa, jego odwo³ania oraz przyjmowania
rezygnacji z pe³nienia funkcji so³tysa
2) wyboru cz³onka rady so³eckiej, odwo³ania z funkcji
cz³onka oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia
funkcji cz³onka rady so³eckiej,
3) wieloletnich programów gospodarczych so³ectwa,
4) organizowania samopomocy mieszkañców,
5) ustalania potrzeb so³ectwa i zg³aszanie ich do bud¿etu gminy w terminie okrelonym uchwa³a Rady
Miejskiej w sprawie procedury uchwalania bud¿etu,
6) przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa
i udzielanie im z tego tytu³u absolutorium w odrêbnych g³osowaniach,
7) uchwalania rodzaju i terminu realizacji inicjatywy
mieszkañców w sprawach zwi¹zanych z budow¹ infrastruktury,
8) wyra¿ania stanowiska w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania instytucji i zak³adów zlokalizowanych na
terenie So³ectwa a tak¿e funkcjonowania Urzêdu
Miejskiego,
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami So³ec-
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twa w sprawach So³ectwa po wyborze formy i okreleniu zasad, w jakich bêdzie ona przeprowadzana, z zastrze¿eniem zapisów § 10 Statutu Gminy.
§ 10
Do kompetencji opiniodawczych Zebrania Wiejskiego
nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach planowania
przestrzennego na terenie so³ectwa oraz w innych, istotnych dla ¿ycia mieszkañców So³ectwa.
§ 11
1. Zebranie zwo³uje So³tys
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na wniosek Zarz¹du,
d) na wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
2. Je¿eli zwo³anie zebrania przez So³tysa nie jest mo¿liwe, Zebranie zwo³uje co najmniej dwu cz³onków Rady
So³eckiej w porozumieniu z radnym lub radnymi okrêgu wyborczego w którego sk³ad wchodzi so³ectwo.
3. Je¿eli Zebranie nie zosta³o zwo³ane w ci¹gu 14 dni
od z³o¿enia przez mieszkañców wniosku, o którym
mowa w ust. 1 lit. d Zarz¹d zwo³uje nadzwyczajne Zebranie wy³¹cznie w sprawie, w której mieszkañcy wyst¹pili z wnioskiem.
4. Zebrania odbywaj¹ siê na terenie so³ectwa chyba, ¿e
zwo³uj¹cy Zebranie zdecydowali o innej siedzibie.
5. Zebranie zwo³uje siê w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w roku w szczególnoci w celu dokonania
podzia³u funduszu so³eckiego oraz w celu przyjêcia
sprawozdania z pracy So³tysa i Rady So³eckiej.
6. Ka¿dorazowo o zebraniu so³eckim powiadamiana jest
Rada Miejska i Zarz¹d Miejski.
§ 12
1. Dla wa¿noci obrad Zebrania powinno w nim uczestniczyæ co najmniej 20% mieszkañców.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, zebranie odbywa siê w drugim terminie, okrelonym na 1/2 godziny po terminie pierwotnym, bez wzglêdu na liczbê obecnych.
3. W Zebraniu obowi¹zani s¹ uczestniczyæ mieszkañcy
So³ectwa. Ponadto w Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez
mo¿liwoci g³osowania:
a) zaproszeni gocie i
b) osoby zarz¹dzaj¹ce zak³adami pracy zlokalizowanymi na terenie So³ectwa.
Warunek braku mo¿liwoci g³osowania nie dotyczy
osób wymienionych w pkt a i b je¿eli s¹ one mieszkañcami so³ectwa.
4. So³tysem mo¿e byæ wybierany mieszkaniec so³ectwa
posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 13
1. Uchwa³y Zebrania podejmowane w sprawach wyst¹pienia do Rady Miejskiej o przekazanie w zarz¹d mienia podejmowane s¹ przy zachowaniu bezwzglêdnej
wiêkszoci g³osów.
2. Wyboru so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Pozosta³e uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym przy zachowaniu zwyk³ej wiêkszoci g³osów lub
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w inny sposób, je¿eli wniosek w sprawie ustalenia trybu podjêcia uchwa³y zyska³ poparcie wiêkszoci mieszkañców wa¿nie uczestnicz¹cych w zebraniu.
§ 14
1. Zebranie prowadzi So³tys.
2. So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia
Zebrania.
3. So³tys udziela g³osu w dyskusji w ka¿dej sprawie najwy¿ej dwa razy. G³os w dyskusji mo¿e trwaæ nie d³u¿ej
ni¿ 5 minut. So³tys okrela limit czasowy dla pierwszego wyst¹pienia referenta sprawy.
Zaproszeni do udzia³u w Zebraniu gocie mog¹ braæ
udzia³ w dyskusji w ka¿dej sprawie jeden raz, oraz udzielaæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi na wszystkie zadawane im przez mieszkañców pytania.
§ 15
1. Porz¹dek obrad Zebrania powinien w szczególnoci
zawieraæ:
a) sprawozdanie So³tysa z podejmowanych przez niego i Radê So³eck¹ dzia³añ w okresie, który up³yn¹³
od ostatniego Zebrania.
b) informacjê radnego z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego So³ectwo o pracach organów Gminy a w
szczególnoci tych organów, których jest cz³onkiem,
2. Z ka¿dego Zebrania sporz¹dza siê protokó³, który spisuje sekretarz Rady So³eckiej.
3. W protokóle umieszcza siê:
a) miejsce i datê Zebrania,
b) stwierdzenie wa¿noci obrad na podstawie listy
obecnoci,
c) informacjê o przyjêciu porz¹dku obrad i jego zmianach,
d) treæ podjêtych uchwa³ wraz z wynikami g³osowania
e) treæ postulatów kierowanych do organów Gminy,
na które So³ectwo oczekiwaæ bêdzie pisemnej odpowiedzi,
f) podpisy (na ka¿dej stronie protokó³u) przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
4. Do protokó³u za³¹cza siê listê obecnoci i zawiadomienie o zebraniu wraz i zawartym w tym zawiadomieniu
porz¹dkiem obrad.
5. Protokó³ z zebrania bez za³¹czników (z odbitk¹ listy
obecnoci i zawiadomienia o zebraniu) przesy³a siê niezw³ocznie Zarz¹dowi.
So³tys
§ 16
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa i udzielanie pe³nomocnictwa do reprezentacji w pierwszej kolejnoci cz³onkowi
Rady So³eckiej starszemu wiekiem,
2) zwo³ywanie Zebrania,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkañców
dotycz¹cych So³ectwa i przedstawianie ich pod obrady Zebrania z zastrze¿eniem § 9 pkt 5,
5) przedstawianie Zebraniu spraw indywidualnych na
wniosek i za zgod¹ osób, których sprawa dotyczy.

§ 17
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. Na zasadach ustalonych przez Radê Miejsk¹ so³tysowi
przys³uguj¹ diety.
3. So³tysowi mog¹ byæ przyznane rodki na prowadzenia Biura So³eckiego. Do czasu przyznania rodków
wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do prowadzenia biura zapewnia Urz¹d Miejski.
4. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i z tego tytu³u przyznaæ mu wynagrodzenie.
Rada So³ecka
§ 18
1. Rada So³ecka liczy ³¹cznie z So³tysem 4 cz³onków. Poza
przewodnicz¹cym pozosta³y sk³ad Rady So³eckiej stanowi¹ sekretarz i cz³onkowie. Rada So³ecka sporód
siebie dokonuje wyboru sekretarza. Sekretarzem Rady
So³eckiej nie mo¿e byæ So³tys.
2. Rada So³ecka pomaga So³tysowi w zawiadamianiu
mieszkañców o maj¹cym siê odbyæ Zebraniu, a tak¿e
pomaga w planowaniu porz¹dku obrad.
3. Rada So³ecka dokonuje wstêpnej oceny spraw, które
maj¹ byæ przedmiotem obrad Zebrania.
4. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z So³tysem
w jego dzia³alnoci jako organu wykonawczego So³ectwa.
5. Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w kwartale.
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19
Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej z tym, ¿e So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê do
wyboru So³tysa kolejnej kadencji.
§ 20
1. W celu dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê nastêpuj¹ce czynnoci:
1) zebranie, które ma nazwê Zebrania Wiejskiego Wyborczego dalej zwanego Zebraniem Wyborczym
zwo³uje Zarz¹d w ci¹gu 60 dni od og³oszenia wyników powszechnych wyborów do samorz¹du gminnego. Zarz¹d mo¿e wskazaæ So³tysa pe³ni¹cego funkcjê albo radnego jako w³aciwych do zwo³ania Zebrania Wyborczego. Je¿eli w ci¹gu 60 dni Zarz¹d
nie zwo³a zebrania, ani te¿ nie wska¿e osoby w³aciwej do jego zwo³ania, Zebranie Wyborcze zwo³uje
najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej by³ej kadencji. Zebranie otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego zebrania so³tys, a w przypadku gdy nie jest to mo¿liwe, najstarszy wiekiem uczestnicz¹cy w zebraniu cz³onek Rady So³eckiej. Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie,
2) w celu dokonania wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
So³eckiej, Zebranie Wiejskie zwo³uje i mu przewodniczy So³tys,
3) przed rozpoczêciem Zebrania Wyborczego osoba
upowa¿niona do prowadzenia tego Zebrania jest
obowi¹zana sprawdziæ to¿samoæ obecnych i zgodnoæ danych osobowych z list¹ uprawnionych do
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g³osowania sporz¹dzon¹ w Urzêdzie Miejskim
Brusy,
4) przed przeprowadzeniem wyborów Zebranie Wyborcze wys³uchuje sprawozdania z dzia³añ So³tysa
i Rady So³eckiej w okresie kadencji chyba, ¿e sprawozdanie zosta³o przedstawione podczas ostatniego w up³ywaj¹cej kadencji Zebrania Wiejskiego,
5) wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje siê jednego dnia,
6) w celu wy³onienia kandydatów i przeprowadzenia
wyborów powo³uje siê trzyosobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹, której sk³ad po wyra¿eniu zgody przez kandydatów przyjmuje siê bez sprzeciwu. W razie zg³oszenia sprzeciwu, ka¿d¹ kandydaturê g³osuje siê
oddzielnie. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do funkcji w So³ectwie. Komisji Skrutacyjnej nale¿y zapewniæ warunki do pracy,
7) Komisja Skrutacyjna konstytuuje siê we w³asnym
gronie wyznaczaj¹c przewodnicz¹cego, sekretarza
i cz³onka,
8) Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przy pomocy pozosta³ych cz³onków tej Komisji przyjmuje zg³oszenia kandydatów do pe³nienia funkcji. Po otrzymaniu od kandydata zgody na kandydowanie, jego
nazwisko umieszcza siê na widocznej dla wszystkich tablicy oraz w protokóle Zebrania Wiejskiego,
9) Komisja Skrutacyjna po braku dalszych zg³oszeñ
do kandydowania wpisuje nazwiska wszystkich
kandydatów na kartach w porz¹dku alfabetycznym.
a nastêpnie rozdaje karty wyborcom po odczytaniu nazwiska ka¿dego z nich. Po rozdaniu kart przewodnicz¹cy Komisji albo przewodnicz¹cy obrad informuje o sposobie g³osowania,
10) karty do g³osowania przygotowuje Zarz¹d,
11) ustala siê nastêpuj¹cy tryb g³osowania
a) w przypadku wyboru so³tysa na karcie do g³osowania wyborca zaznacza nazwisko kandydata, którego wybiera. Ka¿dy znak wyró¿niaj¹cy
jedno nazwisko jest traktowany jako wybór, g³os
jest niewa¿ny, je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej ni¿ jedno zaznaczone nazwisko,
b) w przypadku wyboru rady so³eckiej, wyborca zaznacza taka iloæ kandydatów ile jest miejsc w
radzie so³eckiej; glos jest niewa¿ny je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej skreleñ ni¿ miejsc w radzie so³eckiej,
c) w wyborze okrelonym pod lit. a oraz b. g³os
jest wstrzymuj¹cy siê, je¿eli na karcie do g³osowania nie zosta³o zaznaczone ¿adne nazwisko;
12) po rozdaniu kart wyborca mo¿e g³osowaæ tylko raz,
a dokonanie b³êdnego skrelenia nie mo¿e byæ
powodem wydania drugiej karty do g³osowania,
13) po przeprowadzonym g³osowaniu, Komisja Skrutacyjna zbiera karty do urny, a nastêpnie przystêpuje do liczenia g³osów,
14) po obliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki g³osowania,
15) przeprowadzenie g³osowania i og³oszenie wyników
jest równoznaczne z podjêciem uchwa³y o wyborze; nie sporz¹dza siê uchwa³y je¿eli nie dokonano
wyboru.
2. Zasady ustalone w ust. 1 punkty od 5 do 7 mog¹ byæ
realizowane podczas ostatniego w kadencji Zebrania
Wiejskiego z tym, ¿e:

Dziennik Urzêdowy
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1) Kandydat mo¿e a¿ do chwili rozpoczêcia procedury
g³osowania z³o¿yæ rezygnacjê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej,
2) je¿eli na licie znajduje siê, mimo rezygnacji wiêcej
kandydatur ni¿ miejsc do objêcia funkcji, listy kandydatów nie uzupe³nia siê,
3) Zebranie Wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e Komisja Skrutacyjna wybrana w celu przeprowadzenia procedu-ry wy³aniania kandydatów podczas ostatniego w kadencji
Zebrania Wiejskiego bêdzie prowadzi³a swoje czynnoci podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego.
§ 21
Po przeprowadzonym g³osowaniu dokonuje siê nastêpuj¹cych czynnoci:
1) karty bior¹ce udzia³ w g³osowaniu przewodnicz¹cy
komisji skrutacyjnej niezw³ocznie umieszcza w kopercie a kopertê zakleja,
2) na opisanej kopercie w miejscu jej zamkniêcia sk³adaj¹ podpisy cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej,
3) kopertê wraz z protokó³em g³osowania przekazuje
siê niezw³ocznie obecnemu na Zebraniu cz³onkowi
Zarz¹du,
4) Cz³onek Zarz¹du odpowiada za niezw³oczne przekazanie opisanych wy¿ej dokumentów do akt So³ectwa prowadzonych przez Zarz¹d, niepónej jak nastêpnego dnia po wyborach,
5) je¿eli nie ma mo¿liwoci wykonania punktu 4), Zebranie wybiera osobê zaufan¹ i do jej obowi¹zków
nale¿eæ bêdzie wykonanie okrelonych w tym punkcie czynnoci. Osoba zaufana przekazuje dokumentacjê z wyborów za pokwitowaniem.
§ 22
1. Wniosek o odwo³anie sk³ada siê pisemnie wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwo³anie mo¿e z³o¿yæ:
a) So³tys w stosunku do cz³onka Rady So³eckiej,
b) Zarz¹d albo Rada So³ecka albo 10% mieszkañców
w stosunku do So³tysa.
2. Przed g³osowaniem odwo³ania nale¿y wys³uchaæ wyjanieñ osoby, która ma byæ odwo³ana.
3. Po wys³uchaniu wyjanieñ przystêpuje siê do g³osowania. Dyskusji nie przeprowadza siê.
4. Wniosek o odwo³anie mo¿e byæ skutecznie cofniêty
wy³¹cznie przez wnioskodawców i do chwili poprzedzaj¹cej przeprowadzenie g³osowania.
5. G³osowanie w sprawie odwo³ania odbywa siê w takim
samym trybie jak g³osowanie przy wyborze.
6. Rezygnacjê z pe³nienia funkcji przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Przyjêcie
rezygnacji jest równoznaczne z odwo³aniem z pe³nienia funkcji.
7. Wyborów uzupe³niaj¹cych dokonuje siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od odwo³ania lub przyjêcia rezygnacji.
Osoba, która z³o¿y³a rezygnacjê obowi¹zana jest pe³niæ swoj¹ funkcjê a¿ do podjêcia przez Zebranie Wiejskie uchwa³y o przyjêciu rezygnacji chyba, ¿e jest to
niemo¿liwe.
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23
1. Nadzór ogólny nad So³ectwem sprawuje Rada Miejska poprzez:
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a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu So³ectwa.
2. Kontrole pracy So³ectwa wykonuje Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej.
3. Zarz¹d sprawuje nadzór bie¿¹cy nad So³ectwem a tak¿e wspó³pracuje z organami So³ectwa.

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§ 24

§2

1. Zarz¹d mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania,
je¿eli stwierdzi, ¿e zosta³a podjêta z naruszeniem prawa.
2. Od uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y przys³uguje odwo³anie do Rady. O wniesieniu odwo³ania rozstrzyga Zebranie nie póniej jak w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty otrzymania uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y Zebrania. Odwo³anie do Rady Miejskiej wnosi So³tys za porednictwem Zarz¹du.
3. Rada Miejska rozstrzyga uchylaj¹c kwestionowan¹
uchwa³ê Zebrania albo uchwa³ê Zarz¹du wstrzymuj¹c¹ wykonanie uchwa³y Zebrania. Rada Miejska mo¿e
równie¿ uchyliæ obie uchwa³y, nakazaæ ponowne rozpatrzenie sprawy albo sama sprawê rozstrzygn¹æ.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.

§1
Zatwierdziæ statut so³ectwa Brusy Wybudowanie, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§3
Traci moc statut so³ectwa Brusy Wybudowanie przyjêty uchwa³¹ Nr VII/43/90 z 5 grudnia 1990 r. w sprawie
uchwalenia statutów so³ectw i osiedli.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXI/326/02
Rady Miejskiej w Brusach

VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25
Zarz¹d prowadzi akta So³ectwa zebrane w jednej teczce. Z aktami So³ectwa mog¹ zapoznawaæ siê na terenie
Urzêdu radni, cz³onkowie Zarz¹du i mieszkañcy So³ectwa.

Statut So³ectwa Brusy Wybudowanie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 26

1. Wie Brusy Wybudowanie jest z mocy prawa gminnego so³ectwem. So³ectwo Brusy Wybudowanie jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Brusy.1
2. So³ectwo dzia³a na podstawie ustawy2 , uchwa³ Rady
Miejskiej oraz Statutu So³ectwa.
3. Organy So³ectwa dbaj¹ o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
4. So³ectwo posiada zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci. Zdolnoæ s¹dowa oznacza, ¿e wspólnota mieszkañców jest uprawniona do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym.
5. Tworzenie w ramach so³ectwa, mniejszych jednostek
dokonywane jest na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej
podjêtej w porozumieniu z Zebraniem Wiejskim.

1. Statut Osiedla jest konsultowany z Zebraniem a nastêpnie uchwalany przez Radê.
2. Zmiany w Statucie mo¿na dokonywaæ z inicjatywy Zebrania i Rady.
3. Niniejszy Statut jest wa¿ny od dnia og³oszenia uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa z wyj¹tkiem
§ 18 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie od nastêpnej kadencji so³tysa i Rady So³eckiej.
SPIS TRECI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
II. ZADANIA SO£ECTWA
§2
III. W£ADANIE MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 3-§ 5
IV. ORGANY SO£ECTWA
§6
Zebranie Wiejskie
§ 7-§ 15
So³tys
§ 16-§ 17
Rada So³ecka
§ 18
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19-§ 22
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23-§ 24
VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25
460
UCHWA£A Nr XXXI/326/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie statutu so³ectwa Brusy Wybudowanie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 41

§1

1)

2)

3)

Mapka z granicami So³ectwa i nazwami ulic zostanie do³¹czona do Statutu.
Ustawa z dnia 8 marca l990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95,
poz. 602).
Art. 5. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej
rady ma ka¿dy obywatel polski, który najpóniej w dniu wyborów koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
tej rady.
Art. 6. Nie maj¹ prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym, 2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem s¹dowym.
Art. 7. Prawo wybieralnoci (bierne prawo wyborcze) przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania do danej rady.
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6. U¿yte w niniejszym Statucie skróty nazw oznaczaj¹:
1) so³ectwo  So³ectwo Brusy Wybudowanie,
2) Zebranie  Zebranie Wiejskie,
3) Mieszkaniec  mieszkaniec so³ectwa, do którego odpowiednio maj¹ zastosowanie przepisy ordynacji do
rad gmin, rad Powiatów i sejmików województw,
4) Gmina, Rada Miejska i Zarz¹d  odpowiednio Gminê Brusy, Radê Miejsk¹ w Brusach i Zarz¹d Miejski
w Brusach,
5) ustawa  ustawê wymienion¹ w przypisie 2.
II. ZADANIA SO£ECTWA
§2
Zadania So³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi i wspólnotami parafialnymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw mieszkañców wyra¿aj¹cych siê miêdzy innymi w gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, w sprawach kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej i poszanowania mienia,
2) dzia³anie na rzecz rozwoju owiaty i wychowania,
umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz
za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi,
4) podejmowanie samodzielne a tak¿e w porozumieniu z
organami Szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieci
m³odzie¿y,
5) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami Gminy w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych zmierzaj¹cych do
realizacji celów wy¿ej okrelonych,
7) podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny turystyczny, sportowy, kulturalny i wypoczynkowy.
III. W£ADANIE MIENIEM
I GOSPODARKA FINANSOWA
§3
1. So³ectwo mo¿e w³adaæ mieniem gminnym.
2. Mienie gminne jest przekazywane So³ectwu w zarz¹d
na skutek pozytywnego przyjêcia przez Radê uchwa³y
podjêtej w tej sprawie przez Zebranie bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów obecnych na Zebraniu.
3. So³ectwo w³ada mieniem w granicach ustalonych protokó³em zdawczo odbiorczym i uchwa³¹ Zarz¹du.
4. W³adaj¹c mieniem gminnym So³ectwo obowi¹zane jest
zachowaæ najwy¿sz¹ starannoæ.
§4
Budowa urz¹dzeñ infrastruktury wiejskiej na terenie
So³ectwa, realizowana jako inwestycja gminna, (wodoci¹gi, kanalizacja, drogi i owietlenie) mo¿e byæ poprzedzona finansowym wsparciem rodzin, osób i zak³adów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹ w
ramach bud¿etu gminy na zasadach ustalonych Statutem Gminy.
2. So³ectwo mo¿e uzyskiwaæ dochody z:
1) dotacji z bud¿etu gminy,
2) sk³adek, darowizn i spadków,
3) dobrowolnych zbiórek,
4) prowadzonej dzia³alnoci.
§6
1. rodki pieniê¿ne przeznaczane w bud¿ecie Gminy na
potrzeby So³ectwa mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na cele, na które zosta³y przyznane.
2. Dochody i wydatki So³ectwa znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w bud¿ecie Gminy albo w oddzielnym za³¹czniku do bud¿etu.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§7
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys jako organ wykonawczy. So³tysa w jego pracy wspomaga Rada So³ecka.
Zebranie Wiejskie
§8
1. Kompetencje uchwa³odawcze Zebrania obejmuj¹ kompetencje stanowi¹ce i opiniodawcze.
§9
Do kompetencji stanowi¹cych Zebrania nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach:
1) wyboru so³tysa, jego odwo³ania oraz przyjmowania
rezygnacji z pe³nienia funkcji so³tysa
2) wyboru cz³onka rady so³eckiej, odwo³ania z funkcji
cz³onka oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia
funkcji cz³onka rady so³eckiej,
3) wieloletnich programów gospodarczych so³ectwa,
4) organizowania samopomocy mieszkañców,
5) ustalania potrzeb so³ectwa i zg³aszanie ich do bud¿etu gminy w terminie okrelonym uchwa³a Rady
Miejskiej w sprawie procedury uchwalania bud¿etu,
6) przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa
i udzielanie im z tego tytu³u absolutorium w odrêbnych g³osowaniach,
7) uchwalania rodzaju i terminu realizacji inicjatywy
mieszkañców w sprawach zwi¹zanych z budow¹ infrastruktury,
8) wyra¿ania stanowiska w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania instytucji i zak³adów zlokalizowanych na
terenie So³ectwa a tak¿e funkcjonowania Urzêdu
Miejskiego,
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami So³ectwa w sprawach So³ectwa po wyborze formy i okreleniu zasad, w jakich bêdzie ona przeprowadzana,
z zastrze¿eniem zapisów § 10 Statutu Gminy.
§ 10
Do kompetencji opiniodawczych Zebrania Wiejskiego
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nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach planowania
przestrzennego na terenie so³ectwa oraz w innych, istotnych dla ¿ycia mieszkañców So³ectwa.
§ 11
1. Zebranie zwo³uje So³tys
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na wniosek Zarz¹du,
d) na wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
2. Je¿eli zwo³anie zebrania przez So³tysa nie jest mo¿liwe, Zebranie zwo³uje co najmniej dwu cz³onków Rady
So³eckiej w porozumieniu z radnym lub radnymi okrêgu wyborczego w którego sk³ad wchodzi so³ectwo.
3. Je¿eli Zebranie nie zosta³o zwo³ane w ci¹gu 14 dni
od z³o¿enia przez mieszkañców wniosku, o którym
mowa w ust. 1 lit. d Zarz¹d zwo³uje nadzwyczajne Zebranie wy³¹cznie w sprawie, w której mieszkañcy wyst¹pili z wnioskiem.
4. Zebrania odbywaj¹ siê na terenie so³ectwa chyba, ¿e
zwo³uj¹cy Zebranie zdecydowali o innej siedzibie.
5. Zebranie zwo³uje siê w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w roku w szczególnoci w celu dokonania
podzia³u funduszu so³eckiego oraz w celu przyjêcia
sprawozdania z pracy So³tysa i Rady So³eckiej.
6. Ka¿dorazowo o zebraniu so³eckim powiadamiana jest
Rada Miejska i Zarz¹d Miejski.
§ 12
1. Dla wa¿noci obrad Zebrania powinno w nim uczestniczyæ co najmniej 20% mieszkañców.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, zebranie odbywa siê w drugim terminie, okrelonym na 1/2 godziny po terminie pierwotnym, bez wzglêdu na liczbê obecnych.
3. W Zebraniu obowi¹zani s¹ uczestniczyæ mieszkañcy
So³ectwa. Ponadto w Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez
mo¿liwoci g³osowania:
a) zaproszeni gocie i
b) osoby zarz¹dzaj¹ce zak³adami pracy zlokalizowanymi na terenie So³ectwa.
Warunek braku mo¿liwoci g³osowania nie dotyczy
osób wymienionych w pkt a i b je¿eli s¹ one mieszkañcami so³ectwa.
4. So³tysem mo¿e byæ wybierany mieszkaniec so³ectwa
posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 13
1. Uchwa³y Zebrania podejmowane w sprawach wyst¹pienia do Rady Miejskiej o przekazanie w zarz¹d mienia podejmowane s¹ przy zachowaniu bezwzglêdnej
wiêkszoci g³osów.
2. Wyboru so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Pozosta³e uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym przy zachowaniu zwyk³ej wiêkszoci g³osów lub
w inny sposób, je¿eli wniosek w sprawie ustalenia trybu podjêcia uchwa³y zyska³ poparcie wiêkszoci mieszkañców wa¿nie uczestnicz¹cych w zebraniu.
§ 14
1. Zebranie prowadzi So³tys.
2. So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia
Zebrania.

3. So³tys udziela g³osu w dyskusji w ka¿dej sprawie najwy¿ej dwa razy. G³os w dyskusji mo¿e trwaæ nie d³u¿ej
ni¿ 5 minut. So³tys okrela limit czasowy dla pierwszego wyst¹pienia referenta sprawy.
Zaproszeni do udzia³u w Zebraniu gocie mog¹ braæ
udzia³ w dyskusji w ka¿dej sprawie jeden raz, oraz udzielaæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi na wszystkie zadawane im przez mieszkañców pytania.
§ 15
1. Porz¹dek obrad Zebrania powinien w szczególnoci
zawieraæ:
a) sprawozdanie So³tysa z podejmowanych przez niego i Radê So³eck¹ dzia³añ w okresie, który up³yn¹³
od ostatniego Zebrania.
b) informacjê radnego z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego So³ectwo o pracach organów Gminy a w
szczególnoci tych organów, których jest cz³onkiem,
2. Z ka¿dego Zebrania sporz¹dza siê protokó³, który spisuje sekretarz Rady So³eckiej.
3. W protokóle umieszcza siê:
a) miejsce i datê Zebrania,
b) stwierdzenie wa¿noci obrad na podstawie listy
obecnoci,
c) informacjê o przyjêciu porz¹dku obrad i jego zmianach,
d) treæ podjêtych uchwa³ wraz z wynikami g³osowania
e) treæ postulatów kierowanych do organów Gminy,
na które So³ectwo oczekiwaæ bêdzie pisemnej odpowiedzi,
f) podpisy (na ka¿dej stronie protokó³u) przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
4. Do protokó³u za³¹cza siê listê obecnoci i zawiadomienie o zebraniu wraz i zawartym w tym zawiadomieniu
porz¹dkiem obrad.
5. Protokó³ z zebrania bez za³¹czników (z odbitk¹ listy
obecnoci i zawiadomienia o zebraniu) przesy³a siê niezw³ocznie Zarz¹dowi.
So³tys
§ 16
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa i udzielanie pe³nomocnictwa do reprezentacji w pierwszej kolejnoci cz³onkowi
Rady So³eckiej starszemu wiekiem,
2) zwo³ywanie Zebrania,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkañców
dotycz¹cych So³ectwa i przedstawianie ich pod obrady Zebrania z zastrze¿eniem § 9 pkt 5,
5) przedstawianie Zebraniu spraw indywidualnych na
wniosek i za zgod¹ osób, których sprawa dotyczy.
§ 17
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. Na zasadach ustalonych przez Radê Miejsk¹ so³tysowi
przys³uguj¹ diety.
3. So³tysowi mog¹ byæ przyznane rodki na prowadzenia Biura So³eckiego. Do czasu przyznania rodków
wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do prowadzenia biura zapewnia Urz¹d Miejski.
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4. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i z tego tytu³u przyznaæ mu wynagrodzenie.
Rada So³ecka
§ 18
1. Rada So³ecka liczy ³¹cznie z So³tysem 4 cz³onków. Poza
przewodnicz¹cym pozosta³y sk³ad Rady So³eckiej stanowi¹ sekretarz i cz³onkowie. Rada So³ecka sporód
siebie dokonuje wyboru sekretarza. Sekretarzem Rady
So³eckiej nie mo¿e byæ So³tys.
2. Rada So³ecka pomaga So³tysowi w zawiadamianiu
mieszkañców o maj¹cym siê odbyæ Zebraniu, a tak¿e
pomaga w planowaniu porz¹dku obrad.
3. Rada So³ecka dokonuje wstêpnej oceny spraw, które
maj¹ byæ przedmiotem obrad Zebrania.
4. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z So³tysem
w jego dzia³alnoci jako organu wykonawczego So³ectwa.
5. Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w kwartale.
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19
Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej z tym, ¿e So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê
do wyboru So³tysa kolejnej kadencji.
§ 20
1. W celu dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê nastêpuj¹ce czynnoci:
1) zebranie, które ma nazwê Zebrania Wiejskiego Wyborczego dalej zwanego Zebraniem Wyborczym
zwo³uje Zarz¹d w ci¹gu 60 dni od og³oszenia wyników powszechnych wyborów do samorz¹du gminnego. Zarz¹d mo¿e wskazaæ So³tysa pe³ni¹cego funkcjê albo radnego jako w³aciwych do zwo³ania Zebrania Wyborczego. Je¿eli w ci¹gu 60 dni Zarz¹d
nie zwo³a zebrania, ani te¿ nie wska¿e osoby w³aciwej do jego zwo³ania, Zebranie Wyborcze zwo³uje
najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej by³ej kadencji. Zebranie otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego zebrania so³tys, a w przypadku gdy nie jest to mo¿liwe, najstarszy wiekiem uczestnicz¹cy w zebraniu cz³onek Rady So³eckiej. Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie,
2) w celu dokonania wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
So³eckiej, Zebranie Wiejskie zwo³uje i mu przewodniczy So³tys,
3) przed rozpoczêciem Zebrania Wyborczego osoba
upowa¿niona do prowadzenia tego Zebrania jest
obowi¹zana sprawdziæ to¿samoæ obecnych i zgodnoæ danych osobowych z list¹ uprawnionych do
g³osowania sporz¹dzon¹ w Urzêdzie Miejskim Brusy,
4) przed przeprowadzeniem wyborów Zebranie Wyborcze wys³uchuje sprawozdania z dzia³añ So³tysa i Rady So³eckiej w okresie kadencji chyba, ¿e sprawozdanie zosta³o przedstawione podczas ostatniego w
up³ywaj¹cej kadencji Zebrania Wiejskiego,
5) wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje siê jednego dnia,
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6) w celu wy³onienia kandydatów i przeprowadzenia
wyborów powo³uje siê trzyosobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹, której sk³ad po wyra¿eniu zgody przez kandydatów przyjmuje siê bez sprzeciwu. W razie zg³oszenia sprzeciwu, ka¿d¹ kandydaturê g³osuje siê
oddzielnie. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do funkcji w So³ectwie. Komisji Skrutacyjnej nale¿y zapewniæ warunki do pracy,
7) Komisja Skrutacyjna konstytuuje siê we w³asnym
gronie wyznaczaj¹c przewodnicz¹cego, sekretarza
i cz³onka,
8) Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przy pomocy pozosta³ych cz³onków tej Komisji przyjmuje zg³oszenia kandydatów do pe³nienia funkcji. Po otrzymaniu od kandydata zgody na kandydowanie, jego
nazwisko umieszcza siê na widocznej dla wszystkich tablicy oraz w protokóle Zebrania Wiejskiego,
9) Komisja Skrutacyjna po braku dalszych zg³oszeñ
do kandydowania wpisuje nazwiska wszystkich
kandydatów na kartach w porz¹dku alfabetycznym.
a nastêpnie rozdaje karty wyborcom po odczytaniu nazwiska ka¿dego z nich. Po rozdaniu kart przewodnicz¹cy Komisji albo przewodnicz¹cy obrad informuje o sposobie g³osowania,
10) karty do g³osowania przygotowuje Zarz¹d,
11) ustala siê nastêpuj¹cy tryb g³osowania
a) w przypadku wyboru so³tysa na karcie do g³osowania wyborca zaznacza nazwisko kandydata, którego wybiera. Ka¿dy znak wyró¿niaj¹cy
jedno nazwisko jest traktowany jako wybór, g³os
jest niewa¿ny, je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej ni¿ jedno zaznaczone nazwisko,
b) w przypadku wyboru rady so³eckiej, wyborca zaznacza taka iloæ kandydatów ile jest miejsc w
radzie so³eckiej; glos jest niewa¿ny je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej skreleñ ni¿ miejsc w radzie so³eckiej,
c) w wyborze okrelonym pod lit. a oraz b. g³os
jest wstrzymuj¹cy siê, je¿eli na karcie do g³osowania nie zosta³o zaznaczone ¿adne nazwisko;
12) po rozdaniu kart wyborca mo¿e g³osowaæ tylko raz,
a dokonanie b³êdnego skrelenia nie mo¿e byæ
powodem wydania drugiej karty do g³osowania,
13) po przeprowadzonym g³osowaniu, Komisja Skrutacyjna zbiera karty do urny, a nastêpnie przystêpuje do liczenia g³osów,
14) po obliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki g³osowania,
15) przeprowadzenie g³osowania i og³oszenie wyników
jest równoznaczne z podjêciem uchwa³y o wyborze; nie sporz¹dza siê uchwa³y je¿eli nie dokonano
wyboru.
2. Zasady ustalone w ust. 1 punkty od 5 do 7 mog¹ byæ
realizowane podczas ostatniego w kadencji Zebrania
Wiejskiego z tym, ¿e:
1) Kandydat mo¿e a¿ do chwili rozpoczêcia procedury
g³osowania z³o¿yæ rezygnacjê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej,
2) je¿eli na licie znajduje siê, mimo rezygnacji wiêcej
kandydatur ni¿ miejsc do objêcia funkcji, listy kandydatów nie uzupe³nia siê,
3) Zebranie Wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e Komisja Skrutacyjna wybrana w celu przeprowadzenia procedu-
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ry wy³aniania kandydatów podczas ostatniego w kadencji Zebrania Wiejskiego bêdzie prowadzi³a swoje czynnoci podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego.
§ 21
Po przeprowadzonym g³osowaniu dokonuje siê nastêpuj¹cych czynnoci:
1) karty bior¹ce udzia³ w g³osowaniu przewodnicz¹cy
komisji skrutacyjnej niezw³ocznie umieszcza w kopercie a kopertê zakleja,
2) na opisanej kopercie w miejscu jej zamkniêcia sk³adaj¹ podpisy cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej,
3) kopertê wraz z protokó³em g³osowania przekazuje
siê niezw³ocznie obecnemu na Zebraniu cz³onkowi
Zarz¹du,
4) Cz³onek Zarz¹du odpowiada za niezw³oczne przekazanie opisanych wy¿ej dokumentów do akt So³ectwa prowadzonych przez Zarz¹d, niepónej jak nastêpnego dnia po wyborach,
5) je¿eli nie ma mo¿liwoci wykonania punktu 4), Zebranie wybiera osobê zaufan¹ i do jej obowi¹zków
nale¿eæ bêdzie wykonanie okrelonych w tym punkcie czynnoci. Osoba zaufana przekazuje dokumentacjê z wyborów za pokwitowaniem.
§ 22
1. Wniosek o odwo³anie sk³ada siê pisemnie wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwo³anie mo¿e z³o¿yæ:
a) So³tys w stosunku do cz³onka Rady So³eckiej,
b) Zarz¹d albo Rada So³ecka albo 10% mieszkañców
w stosunku do So³tysa.
2. Przed g³osowaniem odwo³ania nale¿y wys³uchaæ wyjanieñ osoby, która ma byæ odwo³ana.
3. Po wys³uchaniu wyjanieñ przystêpuje siê do g³osowania. Dyskusji nie przeprowadza siê.
4. Wniosek o odwo³anie mo¿e byæ skutecznie cofniêty
wy³¹cznie przez wnioskodawców i do chwili poprzedzaj¹cej przeprowadzenie g³osowania.
5. G³osowanie w sprawie odwo³ania odbywa siê w takim
samym trybie jak g³osowanie przy wyborze.
6. Rezygnacjê z pe³nienia funkcji przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Przyjêcie
rezygnacji jest równoznaczne z odwo³aniem z pe³nienia funkcji.
7. Wyborów uzupe³niaj¹cych dokonuje siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od odwo³ania lub przyjêcia rezygnacji.
Osoba, która z³o¿y³a rezygnacjê obowi¹zana jest pe³niæ swoj¹ funkcjê a¿ do podjêcia przez Zebranie Wiejskie uchwa³y o przyjêciu rezygnacji chyba, ¿e jest to
niemo¿liwe.
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23
1. Nadzór ogólny nad So³ectwem sprawuje Rada Miejska poprzez:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu So³ectwa.
2. Kontrole pracy So³ectwa wykonuje Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej.
3. Zarz¹d sprawuje nadzór bie¿¹cy nad So³ectwem a tak¿e wspó³pracuje z organami So³ectwa.

§ 24
1. Zarz¹d mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania,
je¿eli stwierdzi, ¿e zosta³a podjêta z naruszeniem prawa.
2. Od uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y przys³uguje odwo³anie do Rady. O wniesieniu odwo³ania rozstrzyga Zebranie nie póniej jak w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty otrzymania uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y Zebrania. Odwo³anie do Rady Miejskiej wnosi So³tys za porednictwem Zarz¹du.
3. Rada Miejska rozstrzyga uchylaj¹c kwestionowan¹
uchwa³ê Zebrania albo uchwa³ê Zarz¹du wstrzymuj¹c¹ wykonanie uchwa³y Zebrania. Rada Miejska mo¿e
równie¿ uchyliæ obie uchwa³y, nakazaæ ponowne rozpatrzenie sprawy albo sama sprawê rozstrzygn¹æ.
VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25
Zarz¹d prowadzi akta So³ectwa zebrane w jednej teczce. Z aktami So³ectwa mog¹ zapoznawaæ siê na terenie
Urzêdu radni, cz³onkowie Zarz¹du i mieszkañcy So³ectwa.
§ 26
1. Statut Osiedla jest konsultowany z Zebraniem a nastêpnie uchwalany przez Radê.
2. Zmiany w Statucie mo¿na dokonywaæ z inicjatywy Zebrania i Rady.
3. Niniejszy Statut jest wa¿ny od dnia og³oszenia uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa z wyj¹tkiem
§ 18 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie od nastêpnej kadencji so³tysa i Rady So³eckiej.
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UCHWA£A Nr XXXI/327/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie statutu so³ectwa Czapiewice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdziæ statut so³ectwa Czapiewice, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
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§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.
§3
Traci moc statut so³ectwa Czapiewice przyjêty uchwa³¹ Nr VII/43/90 z 5 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia
statutów so³ectw i osiedli.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXI/327/02
Rady Miejskiej w Brusach
Statut So³ectwa Czapiewice
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Wie Czapiewice jest z mocy prawa gminnego so³ectwem. So³ectwo Czapiewice jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Brusy.1
2. So³ectwo dzia³a na podstawie ustawy2 , uchwa³ Rady
Miejskiej oraz Statutu So³ectwa.
3. Organy So³ectwa dbaj¹ o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
4. So³ectwo posiada zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci. Zdolnoæ s¹dowa oznacza, ¿e wspólnota mieszkañców jest uprawniona do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym.
5. Tworzenie w ramach so³ectwa, mniejszych jednostek
dokonywane jest na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej
podjêtej w porozumieniu z Zebraniem Wiejskim.
6. U¿yte w niniejszym Statucie skróty nazw oznaczaj¹:
1) so³ectwo  So³ectwo Czapiewice,
2) Zebranie  Zebranie Wiejskie,
3) Mieszkaniec  mieszkaniec so³ectwa, do którego odpowiednio maj¹ zastosowanie przepisy ordynacji do
rad gmin, rad Powiatów i sejmików województw,
1)

2)

3)

Mapka z granicami So³ectwa i nazwami ulic zostanie do³¹czona do Statutu.
Ustawa z dnia 8 marca l990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95,
poz. 602).
Art. 5. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej
rady ma ka¿dy obywatel polski, który najpóniej w dniu wyborów koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
tej rady.
Art. 6. Nie maj¹ prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym, 2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem s¹dowym.
Art. 7. Prawo wybieralnoci (bierne prawo wyborcze) przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania do danej rady.
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4) Gmina, Rada Miejska i Zarz¹d  odpowiednio Gminê
Brusy, Radê Miejsk¹ w Brusach i Zarz¹d Miejski w Brusach,
5) ustawa  ustawê wymienion¹ w przypisie 2.
II. ZADANIA SO£ECTWA
§2
Zadania So³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi i wspólnotami parafialnymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw mieszkañców wyra¿aj¹cych siê miêdzy innymi w gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, w sprawach kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej i poszanowania mienia,
2) dzia³anie na rzecz rozwoju owiaty i wychowania,
umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz
za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi,
4) podejmowanie samodzielne a tak¿e w porozumieniu z
organami Szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieci
m³odzie¿y,
5) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami Gminy w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych zmierzaj¹cych do
realizacji celów wy¿ej okrelonych,
7) podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny turystyczny, sportowy, kulturalny i wypoczynkowy.
III. W£ADANIE MIENIEM
I GOSPODARKA FINANSOWA
§3
1. So³ectwo mo¿e w³adaæ mieniem gminnym.
2. Mienie gminne jest przekazywane So³ectwu w zarz¹d
na skutek pozytywnego przyjêcia przez Radê uchwa³y
podjêtej w tej sprawie przez Zebranie bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów obecnych na Zebraniu.
3. So³ectwo w³ada mieniem w granicach ustalonych protokó³em zdawczo odbiorczym i uchwa³¹ Zarz¹du.
4. W³adaj¹c mieniem gminnym So³ectwo obowi¹zane jest
zachowaæ najwy¿sz¹ starannoæ.
§4
Budowa urz¹dzeñ infrastruktury wiejskiej na terenie
So³ectwa, realizowana jako inwestycja gminna, (wodoci¹gi, kanalizacja, drogi i owietlenie) mo¿e byæ poprzedzona finansowym wsparciem rodzin, osób i zak³adów.
§5
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹ w
ramach bud¿etu gminy na zasadach ustalonych Statutem Gminy.
2. So³ectwo mo¿e uzyskiwaæ dochody z:
1) dotacji z bud¿etu gminy,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 461

 1442 

2) sk³adek, darowizn i spadków,
3) dobrowolnych zbiórek,
4) prowadzonej dzia³alnoci.
§6
1. rodki pieniê¿ne przeznaczane w bud¿ecie Gminy na
potrzeby So³ectwa mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na cele, na które zosta³y przyznane.
2. Dochody i wydatki So³ectwa znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w bud¿ecie Gminy albo w oddzielnym za³¹czniku do bud¿etu.

2.

3.

IV. ORGANY SO£ECTWA
§7
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys jako organ wykonawczy. So³tysa w jego pracy wspomaga Rada So³ecka.
Zebranie Wiejskie
§8
1. Kompetencje uchwa³odawcze Zebrania obejmuj¹ kompetencje stanowi¹ce i opiniodawcze.
§9
Do kompetencji stanowi¹cych Zebrania nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach:
1) wyboru so³tysa, jego odwo³ania oraz przyjmowania
rezygnacji z pe³nienia funkcji so³tysa
2) wyboru cz³onka rady so³eckiej, odwo³ania z funkcji
cz³onka oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia
funkcji cz³onka rady so³eckiej,
3) wieloletnich programów gospodarczych so³ectwa,
4) organizowania samopomocy mieszkañców,
5) ustalania potrzeb so³ectwa i zg³aszanie ich do bud¿etu gminy w terminie okrelonym uchwa³a Rady
Miejskiej w sprawie procedury uchwalania bud¿etu,
6) przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa
i udzielanie im z tego tytu³u absolutorium w odrêbnych g³osowaniach,
7) uchwalania rodzaju i terminu realizacji inicjatywy
mieszkañców w sprawach zwi¹zanych z budow¹ infrastruktury,
8) wyra¿ania stanowiska w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania instytucji i zak³adów zlokalizowanych na
terenie So³ectwa a tak¿e funkcjonowania Urzêdu
Miejskiego,
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami So³ectwa w sprawach So³ectwa po wyborze formy i okreleniu zasad, w jakich bêdzie ona przeprowadzana,
z zastrze¿eniem zapisów § 10 Statutu Gminy.

4.
5.

6.

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na wniosek Zarz¹du,
d) na wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
Je¿eli zwo³anie zebrania przez So³tysa nie jest mo¿liwe, Zebranie zwo³uje co najmniej dwu cz³onków Rady
So³eckiej w porozumieniu z radnym lub radnymi okrêgu wyborczego w którego sk³ad wchodzi so³ectwo.
Je¿eli Zebranie nie zosta³o zwo³ane w ci¹gu 14 dni
od z³o¿enia przez mieszkañców wniosku, o którym
mowa w ust. 1 lit. d Zarz¹d zwo³uje nadzwyczajne Zebranie wy³¹cznie w sprawie, w której mieszkañcy wyst¹pili z wnioskiem.
Zebrania odbywaj¹ siê na terenie so³ectwa chyba, ¿e
zwo³uj¹cy Zebranie zdecydowali o innej siedzibie.
Zebranie zwo³uje siê w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w roku w szczególnoci w celu dokonania
podzia³u funduszu so³eckiego oraz w celu przyjêcia
sprawozdania z pracy So³tysa i Rady So³eckiej.
Ka¿dorazowo o zebraniu so³eckim powiadamiana jest
Rada Miejska i Zarz¹d Miejski.
§ 12

1. Dla wa¿noci obrad Zebrania powinno w nim uczestniczyæ co najmniej 20% mieszkañców.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, zebranie odbywa siê w drugim terminie, okrelonym na 1/2 godziny po terminie pierwotnym, bez wzglêdu na liczbê obecnych.
3. W Zebraniu obowi¹zani s¹ uczestniczyæ mieszkañcy
So³ectwa. Ponadto w Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez
mo¿liwoci g³osowania:
a) zaproszeni gocie i
b) osoby zarz¹dzaj¹ce zak³adami pracy zlokalizowanymi na terenie So³ectwa.
Warunek braku mo¿liwoci g³osowania nie dotyczy osób
wymienionych w pkt a i b je¿eli s¹ one mieszkañcami
so³ectwa.
4. So³tysem mo¿e byæ wybierany mieszkaniec so³ectwa
posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 13
1. Uchwa³y Zebrania podejmowane w sprawach wyst¹pienia do Rady Miejskiej o przekazanie w zarz¹d mienia podejmowane s¹ przy zachowaniu bezwzglêdnej
wiêkszoci g³osów.
2. Wyboru so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Pozosta³e uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym przy zachowaniu zwyk³ej wiêkszoci g³osów lub
w inny sposób, je¿eli wniosek w sprawie ustalenia trybu podjêcia uchwa³y zyska³ poparcie wiêkszoci mieszkañców wa¿nie uczestnicz¹cych w zebraniu.

§ 10

§ 14

Do kompetencji opiniodawczych Zebrania Wiejskiego
nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach planowania
przestrzennego na terenie so³ectwa oraz w innych, istotnych dla ¿ycia mieszkañców So³ectwa.

1. Zebranie prowadzi So³tys.
2. So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia
Zebrania.
3. So³tys udziela g³osu w dyskusji w ka¿dej sprawie najwy¿ej dwa razy. G³os w dyskusji mo¿e trwaæ nie d³u¿ej
ni¿ 5 minut. So³tys okrela limit czasowy dla pierwszego wyst¹pienia referenta sprawy.

§ 11
1. Zebranie zwo³uje So³tys:
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Zaproszeni do udzia³u w Zebraniu gocie mog¹ braæ
udzia³ w dyskusji w ka¿dej sprawie jeden raz, oraz udzielaæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi na wszystkie zadawane
im przez mieszkañców pytania.
§ 15
1. Porz¹dek obrad Zebrania powinien w szczególnoci
zawieraæ:
a) sprawozdanie So³tysa z podejmowanych przez niego i Radê So³eck¹ dzia³añ w okresie, który up³yn¹³
od ostatniego Zebrania.
b) informacjê radnego z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego So³ectwo o pracach organów Gminy a w
szczególnoci tych organów, których jest cz³onkiem,
2. Z ka¿dego Zebrania sporz¹dza siê protokó³, który spisuje sekretarz Rady So³eckiej.
3. W protokóle umieszcza siê:
a) miejsce i datê Zebrania,
b) stwierdzenie wa¿noci obrad na podstawie listy
obecnoci,
c) informacjê o przyjêciu porz¹dku obrad i jego zmianach,
d) treæ podjêtych uchwa³ wraz z wynikami g³osowania
e) treæ postulatów kierowanych do organów Gminy,
na które So³ectwo oczekiwaæ bêdzie pisemnej odpowiedzi,
f) podpisy (na ka¿dej stronie protokó³u) przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
4. Do protokó³u za³¹cza siê listê obecnoci i zawiadomienie o zebraniu wraz i zawartym w tym zawiadomieniu
porz¹dkiem obrad.
5. Protokó³ z zebrania bez za³¹czników (z odbitk¹ listy
obecnoci i zawiadomienia o zebraniu) przesy³a siê niezw³ocznie Zarz¹dowi.
So³tys
§ 16
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa i udzielanie pe³nomocnictwa do reprezentacji w pierwszej kolejnoci cz³onkowi
Rady So³eckiej starszemu wiekiem,
2) zwo³ywanie Zebrania,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkañców
dotycz¹cych So³ectwa i przedstawianie ich pod obrady Zebrania z zastrze¿eniem § 9 pkt 5,
5) przedstawianie Zebraniu spraw indywidualnych na
wniosek i za zgod¹ osób, których sprawa dotyczy.
§ 17
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. Na zasadach ustalonych przez Radê Miejsk¹ so³tysowi
przys³uguj¹ diety.
3. So³tysowi mog¹ byæ przyznane rodki na prowadzenia Biura So³eckiego. Do czasu przyznania rodków
wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do prowadzenia biura zapewnia Urz¹d Miejski.
4. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i z tego tytu³u przyznaæ mu wynagrodzenie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rada So³ecka
§ 18

1. Rada So³ecka liczy ³¹cznie z So³tysem 5 cz³onków. Poza
przewodnicz¹cym pozosta³y sk³ad Rady So³eckiej stanowi¹ sekretarz i cz³onkowie. Rada So³ecka sporód
siebie dokonuje wyboru sekretarza. Sekretarzem Rady
So³eckiej nie mo¿e byæ So³tys.
2. Rada So³ecka pomaga So³tysowi w zawiadamianiu
mieszkañców o maj¹cym siê odbyæ Zebraniu, a tak¿e
pomaga w planowaniu porz¹dku obrad.
3. Rada So³ecka dokonuje wstêpnej oceny spraw, które
maj¹ byæ przedmiotem obrad Zebrania.
4. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z So³tysem
w jego dzia³alnoci jako organu wykonawczego So³ectwa.
5. Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w kwartale.
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19
Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej z tym, ¿e So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê do
wyboru So³tysa kolejnej kadencji.
§ 20
1. W celu dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê nastêpuj¹ce czynnoci:
1) zebranie, które ma nazwê Zebrania Wiejskiego Wyborczego dalej zwanego Zebraniem Wyborczym
zwo³uje Zarz¹d w ci¹gu 60 dni od og³oszenia wyników powszechnych wyborów do samorz¹du gminnego. Zarz¹d mo¿e wskazaæ So³tysa pe³ni¹cego funkcjê albo radnego jako w³aciwych do zwo³ania Zebrania Wyborczego. Je¿eli w ci¹gu 60 dni Zarz¹d
nie zwo³a zebrania, ani te¿ nie wska¿e osoby w³aciwej do jego zwo³ania, Zebranie Wyborcze zwo³uje
najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej by³ej kadencji. Zebranie otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego zebrania so³tys, a w przypadku gdy nie jest to mo¿liwe, najstarszy wiekiem uczestnicz¹cy w zebraniu cz³onek Rady So³eckiej. Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie,
2) w celu dokonania wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
So³eckiej, Zebranie Wiejskie zwo³uje i mu przewodniczy So³tys,
3) przed rozpoczêciem Zebrania Wyborczego osoba
upowa¿niona do prowadzenia tego Zebrania jest
obowi¹zana sprawdziæ to¿samoæ obecnych i zgodnoæ danych osobowych z list¹ uprawnionych do
g³osowania sporz¹dzon¹ w Urzêdzie Miejskim Brusy,
4) przed przeprowadzeniem wyborów Zebranie Wyborcze wys³uchuje sprawozdania z dzia³añ So³tysa i Rady So³eckiej w okresie kadencji chyba, ¿e sprawozdanie zosta³o przedstawione podczas ostatniego w
up³ywaj¹cej kadencji Zebrania Wiejskiego,
5) wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje siê jednego dnia,
6) w celu wy³onienia kandydatów i przeprowadzenia
wyborów powo³uje siê trzyosobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹, której sk³ad po wyra¿eniu zgody przez kan-
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dydatów przyjmuje siê bez sprzeciwu. W razie zg³oszenia sprzeciwu, ka¿d¹ kandydaturê g³osuje siê
oddzielnie. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do funkcji w So³ectwie. Komisji Skrutacyjnej nale¿y zapewniæ warunki do pracy,
7) Komisja Skrutacyjna konstytuuje siê we w³asnym
gronie wyznaczaj¹c przewodnicz¹cego, sekretarza
i cz³onka,
8) Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przy pomocy pozosta³ych cz³onków tej Komisji przyjmuje zg³oszenia kandydatów do pe³nienia funkcji. Po otrzymaniu od kandydata zgody na kandydowanie, jego
nazwisko umieszcza siê na widocznej dla wszystkich tablicy oraz w protokóle Zebrania Wiejskiego,
9) Komisja Skrutacyjna po braku dalszych zg³oszeñ
do kandydowania wpisuje nazwiska wszystkich
kandydatów na kartach w porz¹dku alfabetycznym.
a nastêpnie rozdaje karty wyborcom po odczytaniu nazwiska ka¿dego z nich. Po rozdaniu kart przewodnicz¹cy Komisji albo przewodnicz¹cy obrad informuje o sposobie g³osowania,
10) karty do g³osowania przygotowuje Zarz¹d,
11) ustala siê nastêpuj¹cy tryb g³osowania
a) w przypadku wyboru so³tysa na karcie do g³osowania wyborca zaznacza nazwisko kandydata, którego wybiera. Ka¿dy znak wyró¿niaj¹cy
jedno nazwisko jest traktowany jako wybór, g³os
jest niewa¿ny, je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej ni¿ jedno zaznaczone nazwisko,
b) w przypadku wyboru rady so³eckiej, wyborca zaznacza taka iloæ kandydatów ile jest miejsc w
radzie so³eckiej; glos jest niewa¿ny je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej skreleñ ni¿ miejsc w radzie so³eckiej,
c) w wyborze okrelonym pod lit. a oraz b. g³os
jest wstrzymuj¹cy siê, je¿eli na karcie do g³osowania nie zosta³o zaznaczone ¿adne nazwisko;
12) po rozdaniu kart wyborca mo¿e g³osowaæ tylko raz,
a dokonanie b³êdnego skrelenia nie mo¿e byæ
powodem wydania drugiej karty do g³osowania,
13) po przeprowadzonym g³osowaniu, Komisja Skrutacyjna zbiera karty do urny, a nastêpnie przystêpuje do liczenia g³osów,
14) po obliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki g³osowania,
15) przeprowadzenie g³osowania i og³oszenie wyników
jest równoznaczne z podjêciem uchwa³y o wyborze; nie sporz¹dza siê uchwa³y je¿eli nie dokonano
wyboru.
2. Zasady ustalone w ust. 1 punkty od 5 do 7 mog¹ byæ
realizowane podczas ostatniego w kadencji Zebrania
Wiejskiego z tym, ¿e:
1) Kandydat mo¿e a¿ do chwili rozpoczêcia procedury
g³osowania z³o¿yæ rezygnacjê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej,
2) je¿eli na licie znajduje siê, mimo rezygnacji wiêcej
kandydatur ni¿ miejsc do objêcia funkcji, listy kandydatów nie uzupe³nia siê,
3) Zebranie Wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e Komisja Skrutacyjna wybrana w celu przeprowadzenia procedury wy³aniania kandydatów podczas ostatniego w
kadencji Zebrania Wiejskiego bêdzie prowadzi³a
swoje czynnoci podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego.

§ 21
Po przeprowadzonym g³osowaniu dokonuje siê nastêpuj¹cych czynnoci:
1) karty bior¹ce udzia³ w g³osowaniu przewodnicz¹cy
komisji skrutacyjnej niezw³ocznie umieszcza w kopercie a kopertê zakleja,
2) na opisanej kopercie w miejscu jej zamkniêcia sk³adaj¹ podpisy cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej,
3) kopertê wraz z protokó³em g³osowania przekazuje
siê niezw³ocznie obecnemu na Zebraniu cz³onkowi
Zarz¹du,
4) Cz³onek Zarz¹du odpowiada za niezw³oczne przekazanie opisanych wy¿ej dokumentów do akt So³ectwa prowadzonych przez Zarz¹d, niepónej jak nastêpnego dnia po wyborach,
5) je¿eli nie ma mo¿liwoci wykonania punktu 4), Zebranie wybiera osobê zaufan¹ i do jej obowi¹zków
nale¿eæ bêdzie wykonanie okrelonych w tym punkcie czynnoci. Osoba zaufana przekazuje dokumentacjê z wyborów za pokwitowaniem.
§ 22
1. Wniosek o odwo³anie sk³ada siê pisemnie wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwo³anie mo¿e z³o¿yæ:
a) So³tys w stosunku do cz³onka Rady So³eckiej,
b) Zarz¹d albo Rada So³ecka albo 10% mieszkañców
w stosunku do So³tysa.
2. Przed g³osowaniem odwo³ania nale¿y wys³uchaæ wyjanieñ osoby, która ma byæ odwo³ana.
3. Po wys³uchaniu wyjanieñ przystêpuje siê do g³osowania. Dyskusji nie przeprowadza siê.
4. Wniosek o odwo³anie mo¿e byæ skutecznie cofniêty
wy³¹cznie przez wnioskodawców i do chwili poprzedzaj¹cej przeprowadzenie g³osowania.
5. G³osowanie w sprawie odwo³ania odbywa siê w takim
samym trybie jak g³osowanie przy wyborze.
6. Rezygnacjê z pe³nienia funkcji przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Przyjêcie
rezygnacji jest równoznaczne z odwo³aniem z pe³nienia funkcji.
7. Wyborów uzupe³niaj¹cych dokonuje siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od odwo³ania lub przyjêcia rezygnacji.
Osoba, która z³o¿y³a rezygnacjê obowi¹zana jest pe³niæ swoj¹ funkcjê a¿ do podjêcia przez Zebranie Wiejskie uchwa³y o przyjêciu rezygnacji chyba, ¿e jest to
niemo¿liwe.
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23
1. Nadzór ogólny nad So³ectwem sprawuje Rada Miejska poprzez:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu So³ectwa.
2. Kontrole pracy So³ectwa wykonuje Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej.
3. Zarz¹d sprawuje nadzór bie¿¹cy nad So³ectwem a tak¿e wspó³pracuje z organami So³ectwa.
§ 24
1. Zarz¹d mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania,
je¿eli stwierdzi, ¿e zosta³a podjêta z naruszeniem prawa.
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2. Od uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y przys³uguje odwo³anie do Rady. O wniesieniu odwo³ania rozstrzyga Zebranie nie póniej jak w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty otrzymania uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y Zebrania. Odwo³anie do Rady Miejskiej wnosi So³tys za porednictwem Zarz¹du.
3. Rada Miejska rozstrzyga uchylaj¹c kwestionowan¹
uchwa³ê Zebrania albo uchwa³ê Zarz¹du wstrzymuj¹c¹ wykonanie uchwa³y Zebrania. Rada Miejska mo¿e
równie¿ uchyliæ obie uchwa³y, nakazaæ ponowne rozpatrzenie sprawy albo sama sprawê rozstrzygn¹æ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Traci moc statut so³ectwa Czarni¿ przyjêty uchwa³¹ Nr
VII/43/90 z 5 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia statutów so³ectw i osiedli.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

VII. PRZEPISY KOÑCOWE

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXI/328/02
Rady Miejskiej w Brusach

§ 25
Zarz¹d prowadzi akta So³ectwa zebrane w jednej teczce. Z aktami So³ectwa mog¹ zapoznawaæ siê na terenie
Urzêdu radni, cz³onkowie Zarz¹du i mieszkañcy So³ectwa.

Statut So³ectwa Czarni¿
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 26

§1

1. Statut Osiedla jest konsultowany z Zebraniem a nastêpnie uchwalany przez Radê.
2. Zmiany w Statucie mo¿na dokonywaæ z inicjatywy Zebrania i Rady.
3. Niniejszy Statut jest wa¿ny od dnia og³oszenia uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa z wyj¹tkiem
§ 18 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie od nastêpnej kadencji so³tysa i Rady So³eckiej.
SPIS TRECI
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UCHWA£A Nr XXXI/328/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie statutu so³ectwa Czarni¿.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdziæ statut so³ectwa Czarni¿, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.

1. Wie Czarni¿ i Lenictwo Gie³don s¹ z mocy prawa
gminnego so³ectwem. So³ectwo Czarni¿ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Brusy.1
2. So³ectwo dzia³a na podstawie ustawy2 , uchwa³ Rady
Miejskiej oraz Statutu So³ectwa.
3. Organy So³ectwa dbaj¹ o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
4. So³ectwo posiada zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci. Zdolnoæ s¹dowa oznacza, ¿e wspólnota mieszkañców jest uprawniona do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym.
5. Tworzenie w ramach so³ectwa, mniejszych jednostek
dokonywane jest na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej
podjêtej w porozumieniu z Zebraniem Wiejskim.
6. U¿yte w niniejszym Statucie skróty nazw oznaczaj¹:
1) so³ectwo  So³ectwo Czarni¿,
2) Zebranie  Zebranie Wiejskie,
3) Mieszkaniec  mieszkaniec so³ectwa, do którego odpowiednio maj¹ zastosowanie przepisy ordynacji do
rad gmin, rad Powiatów i sejmików województw,
4) Gmina, Rada Miejska i Zarz¹d  odpowiednio Gminê Brusy, Radê Miejsk¹ w Brusach i Zarz¹d Miejski
w Brusach,
5) ustawa  ustawê wymienion¹ w przypisie 2.
1)

2)

3)

Mapka z granicami So³ectwa i nazwami ulic zostanie do³¹czona do Statutu.
Ustawa z dnia 8 marca l990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95,
poz. 602).
Art. 5. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej
rady ma ka¿dy obywatel polski, który najpóniej w dniu wyborów koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
tej rady.
Art. 6. Nie maj¹ prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym, 2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem s¹dowym.
Art. 7. Prawo wybieralnoci (bierne prawo wyborcze) przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania do danej rady.
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II. ZADANIA SO£ECTWA

§6

§2

1. rodki pieniê¿ne przeznaczane w bud¿ecie Gminy na
potrzeby So³ectwa mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na cele, na które zosta³y przyznane.
2. Dochody i wydatki So³ectwa znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w bud¿ecie Gminy albo w oddzielnym za³¹czniku do bud¿etu.

Zadania So³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi i wspólnotami parafialnymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw mieszkañców wyra¿aj¹cych siê miêdzy innymi w gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, w sprawach kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej i poszanowania mienia,
2) dzia³anie na rzecz rozwoju owiaty i wychowania,
umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz
za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi,
4) podejmowanie samodzielne a tak¿e w porozumieniu z
organami Szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieci
m³odzie¿y,
5) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami Gminy w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych zmierzaj¹cych do
realizacji celów wy¿ej okrelonych,
7) podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny turystyczny, sportowy, kulturalny i wypoczynkowy.
III. W£ADANIE MIENIEM
I GOSPODARKA FINANSOWA
§3
1. So³ectwo mo¿e w³adaæ mieniem gminnym.
2. Mienie gminne jest przekazywane So³ectwu w zarz¹d
na skutek pozytywnego przyjêcia przez Radê uchwa³y
podjêtej w tej sprawie przez Zebranie bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów obecnych na Zebraniu.
3. So³ectwo w³ada mieniem w granicach ustalonych protokó³em zdawczo odbiorczym i uchwa³¹ Zarz¹du.
4. W³adaj¹c mieniem gminnym So³ectwo obowi¹zane jest
zachowaæ najwy¿sz¹ starannoæ.
§4
Budowa urz¹dzeñ infrastruktury wiejskiej na terenie
So³ectwa, realizowana jako inwestycja gminna, (wodoci¹gi, kanalizacja, drogi i owietlenie) mo¿e byæ poprzedzona finansowym wsparciem rodzin, osób i zak³adów.
§5
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹ w
ramach bud¿etu gminy na zasadach ustalonych Statutem Gminy.
2. So³ectwo mo¿e uzyskiwaæ dochody z:
1) dotacji z bud¿etu gminy,
2) sk³adek, darowizn i spadków,
3) dobrowolnych zbiórek,
4) prowadzonej dzia³alnoci.

IV. ORGANY SO£ECTWA
§7
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys jako organ wykonawczy. So³tysa w jego pracy
wspomaga Rada So³ecka.
Zebranie Wiejskie
§8
1. Kompetencje uchwa³odawcze Zebrania obejmuj¹ kompetencje stanowi¹ce i opiniodawcze.
§9
Do kompetencji stanowi¹cych Zebrania nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach:
1) wyboru so³tysa, jego odwo³ania oraz przyjmowania
rezygnacji z pe³nienia funkcji so³tysa
2) wyboru cz³onka rady so³eckiej, odwo³ania z funkcji
cz³onka oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia
funkcji cz³onka rady so³eckiej,
3) wieloletnich programów gospodarczych so³ectwa,
4) organizowania samopomocy mieszkañców,
5) ustalania potrzeb so³ectwa i zg³aszanie ich do bud¿etu gminy w terminie okrelonym uchwa³a Rady
Miejskiej w sprawie procedury uchwalania bud¿etu,
6) przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa
i udzielanie im z tego tytu³u absolutorium w odrêbnych g³osowaniach,
7) uchwalania rodzaju i terminu realizacji inicjatywy
mieszkañców w sprawach zwi¹zanych z budow¹ infrastruktury,
8) wyra¿ania stanowiska w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania instytucji i zak³adów zlokalizowanych na
terenie So³ectwa a tak¿e funkcjonowania Urzêdu
Miejskiego,
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami So³ectwa w sprawach So³ectwa po wyborze formy i okreleniu zasad, w jakich bêdzie ona przeprowadzana,
z zastrze¿eniem zapisów § 10 Statutu Gminy.
§ 10
Do kompetencji opiniodawczych Zebrania Wiejskiego
nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach planowania
przestrzennego na terenie so³ectwa oraz w innych, istotnych dla ¿ycia mieszkañców So³ectwa.
§ 11
1. Zebranie zwo³uje So³tys
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na wniosek Zarz¹du,
d) na wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
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2. Je¿eli zwo³anie zebrania przez So³tysa nie jest mo¿liwe, Zebranie zwo³uje co najmniej dwu cz³onków Rady
So³eckiej w porozumieniu z radnym lub radnymi okrêgu wyborczego w którego sk³ad wchodzi so³ectwo.
3. Je¿eli Zebranie nie zosta³o zwo³ane w ci¹gu 14 dni
od z³o¿enia przez mieszkañców wniosku, o którym
mowa w ust. 1 lit. d Zarz¹d zwo³uje nadzwyczajne Zebranie wy³¹cznie w sprawie, w której mieszkañcy wyst¹pili z wnioskiem.
4. Zebrania odbywaj¹ siê na terenie so³ectwa chyba, ¿e
zwo³uj¹cy Zebranie zdecydowali o innej siedzibie.
5. Zebranie zwo³uje siê w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w roku w szczególnoci w celu dokonania
podzia³u funduszu so³eckiego oraz w celu przyjêcia
sprawozdania z pracy So³tysa i Rady So³eckiej.
6. Ka¿dorazowo o zebraniu so³eckim powiadamiana jest
Rada Miejska i Zarz¹d Miejski.
§ 12
1. Dla wa¿noci obrad Zebrania powinno w nim uczestniczyæ co najmniej 20% mieszkañców.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, zebranie odbywa siê w drugim terminie, okrelonym na 1/2 godziny po terminie pierwotnym, bez wzglêdu na liczbê obecnych.
3. W Zebraniu obowi¹zani s¹ uczestniczyæ mieszkañcy
So³ectwa. Ponadto w Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez
mo¿liwoci g³osowania:
a) zaproszeni gocie i
b) osoby zarz¹dzaj¹ce zak³adami pracy zlokalizowanymi na terenie So³ectwa.
Warunek braku mo¿liwoci g³osowania nie dotyczy
osób wymienionych w pkt a i b je¿eli s¹ one mieszkañcami so³ectwa.
4. So³tysem mo¿e byæ wybierany mieszkaniec so³ectwa
posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 13
1. Uchwa³y Zebrania podejmowane w sprawach wyst¹pienia do Rady Miejskiej o przekazanie w zarz¹d mienia podejmowane s¹ przy zachowaniu bezwzglêdnej
wiêkszoci g³osów.
2. Wyboru so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Pozosta³e uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym przy zachowaniu zwyk³ej wiêkszoci g³osów lub
w inny sposób, je¿eli wniosek w sprawie ustalenia trybu podjêcia uchwa³y zyska³ poparcie wiêkszoci mieszkañców wa¿nie uczestnicz¹cych w zebraniu.
§ 14
1. Zebranie prowadzi So³tys.
2. So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia
Zebrania.
3. So³tys udziela g³osu w dyskusji w ka¿dej sprawie najwy¿ej dwa razy. G³os w dyskusji mo¿e trwaæ nie d³u¿ej
ni¿ 5 minut. So³tys okrela limit czasowy dla pierwszego wyst¹pienia referenta sprawy.
Zaproszeni do udzia³u w Zebraniu gocie mog¹ braæ
udzia³ w dyskusji w ka¿dej sprawie jeden raz, oraz udzielaæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi na wszystkie zadawane im przez mieszkañców pytania.
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§ 15

1. Porz¹dek obrad Zebrania powinien w szczególnoci
zawieraæ:
a) sprawozdanie So³tysa z podejmowanych przez niego i Radê So³eck¹ dzia³añ w okresie, który up³yn¹³
od ostatniego Zebrania.
b) informacjê radnego z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego So³ectwo o pracach organów Gminy a w
szczególnoci tych organów, których jest cz³onkiem,
2. Z ka¿dego Zebrania sporz¹dza siê protokó³, który spisuje sekretarz Rady So³eckiej.
3. W protokóle umieszcza siê:
a) miejsce i datê Zebrania,
b) stwierdzenie wa¿noci obrad na podstawie listy
obecnoci,
c) informacjê o przyjêciu porz¹dku obrad i jego zmianach,
d) treæ podjêtych uchwa³ wraz z wynikami g³osowania
e) treæ postulatów kierowanych do organów Gminy,
na które So³ectwo oczekiwaæ bêdzie pisemnej odpowiedzi,
f) podpisy (na ka¿dej stronie protokó³u) przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
4. Do protokó³u za³¹cza siê listê obecnoci i zawiadomienie o zebraniu wraz i zawartym w tym zawiadomieniu
porz¹dkiem obrad.
5. Protokó³ z zebrania bez za³¹czników (z odbitk¹ listy
obecnoci i zawiadomienia o zebraniu) przesy³a siê niezw³ocznie Zarz¹dowi.
So³tys
§ 16
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa i udzielanie pe³nomocnictwa do reprezentacji w pierwszej kolejnoci cz³onkowi
Rady So³eckiej starszemu wiekiem,
2) zwo³ywanie Zebrania,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkañców
dotycz¹cych So³ectwa i przedstawianie ich pod obrady Zebrania z zastrze¿eniem § 9 pkt 5,
5) przedstawianie Zebraniu spraw indywidualnych na
wniosek i za zgod¹ osób, których sprawa dotyczy.
§ 17
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. Na zasadach ustalonych przez Radê Miejsk¹ so³tysowi
przys³uguj¹ diety.
3. So³tysowi mog¹ byæ przyznane rodki na prowadzenia Biura So³eckiego. Do czasu przyznania rodków
wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do prowadzenia biura zapewnia Urz¹d Miejski.
4. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i z tego tytu³u przyznaæ mu wynagrodzenie.
Rada So³ecka
§ 18
1. Rada So³ecka liczy ³¹cznie z So³tysem 5 cz³onków. Poza
przewodnicz¹cym pozosta³y sk³ad Rady So³eckiej sta-
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nowi¹ sekretarz i cz³onkowie. Rada So³ecka sporód
siebie dokonuje wyboru sekretarza. Sekretarzem Rady
So³eckiej nie mo¿e byæ So³tys.
Rada So³ecka pomaga So³tysowi w zawiadamianiu
mieszkañców o maj¹cym siê odbyæ Zebraniu, a tak¿e
pomaga w planowaniu porz¹dku obrad.
Rada So³ecka dokonuje wstêpnej oceny spraw, które
maj¹ byæ przedmiotem obrad Zebrania.
Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z So³tysem
w jego dzia³alnoci jako organu wykonawczego So³ectwa.
Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w kwartale.
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19

Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej z tym, ¿e So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê do
wyboru So³tysa kolejnej kadencji.
§ 20
1. W celu dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê nastêpuj¹ce czynnoci:
1) zebranie, które ma nazwê Zebrania Wiejskiego Wyborczego dalej zwanego Zebraniem Wyborczym
zwo³uje Zarz¹d w ci¹gu 60 dni od og³oszenia wyników powszechnych wyborów do samorz¹du gminnego. Zarz¹d mo¿e wskazaæ So³tysa pe³ni¹cego funkcjê albo radnego jako w³aciwych do zwo³ania Zebrania Wyborczego. Je¿eli w ci¹gu 60 dni Zarz¹d
nie zwo³a zebrania, ani te¿ nie wska¿e osoby w³aciwej do jego zwo³ania, Zebranie Wyborcze zwo³uje
najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej by³ej kadencji. Zebranie otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego zebrania so³tys, a w przypadku gdy nie jest to mo¿liwe, najstarszy wiekiem uczestnicz¹cy w zebraniu cz³onek Rady So³eckiej. Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie,
2) w celu dokonania wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
So³eckiej, Zebranie Wiejskie zwo³uje i mu przewodniczy So³tys,
3) przed rozpoczêciem Zebrania Wyborczego osoba
upowa¿niona do prowadzenia tego Zebrania jest
obowi¹zana sprawdziæ to¿samoæ obecnych i zgodnoæ danych osobowych z list¹ uprawnionych do
g³osowania sporz¹dzon¹ w Urzêdzie Miejskim Brusy,
4) przed przeprowadzeniem wyborów Zebranie Wyborcze wys³uchuje sprawozdania z dzia³añ So³tysa i Rady So³eckiej w okresie kadencji chyba, ¿e sprawozdanie zosta³o przedstawione podczas ostatniego w
up³ywaj¹cej kadencji Zebrania Wiejskiego,
5) wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje siê jednego dnia,
6) w celu wy³onienia kandydatów i przeprowadzenia wyborów powo³uje siê trzyosobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹, której sk³ad po wyra¿eniu zgody przez kandydatów przyjmuje siê bez sprzeciwu. W razie zg³oszenia
sprzeciwu, ka¿d¹ kandydaturê g³osuje siê oddzielnie.
Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do funkcji w So³ectwie. Komisji Skrutacyjnej nale¿y zapewniæ warunki do pracy,

7) Komisja Skrutacyjna konstytuuje siê we w³asnym
gronie wyznaczaj¹c przewodnicz¹cego, sekretarza
i cz³onka,
8) Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przy pomocy pozosta³ych cz³onków tej Komisji przyjmuje zg³oszenia kandydatów do pe³nienia funkcji. Po otrzymaniu od kandydata zgody na kandydowanie, jego
nazwisko umieszcza siê na widocznej dla wszystkich tablicy oraz w protokóle Zebrania Wiejskiego,
9) Komisja Skrutacyjna po braku dalszych zg³oszeñ
do kandydowania wpisuje nazwiska wszystkich
kandydatów na kartach w porz¹dku alfabetycznym.
a nastêpnie rozdaje karty wyborcom po odczytaniu nazwiska ka¿dego z nich. Po rozdaniu kart przewodnicz¹cy Komisji albo przewodnicz¹cy obrad informuje o sposobie g³osowania,
10) karty do g³osowania przygotowuje Zarz¹d,
11) ustala siê nastêpuj¹cy tryb g³osowania
a) w przypadku wyboru so³tysa na karcie do g³osowania wyborca zaznacza nazwisko kandydata, którego wybiera. Ka¿dy znak wyró¿niaj¹cy
jedno nazwisko jest traktowany jako wybór, g³os
jest niewa¿ny, je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej ni¿ jedno zaznaczone nazwisko,
b) w przypadku wyboru rady so³eckiej, wyborca zaznacza taka iloæ kandydatów ile jest miejsc w
radzie so³eckiej; glos jest niewa¿ny je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej skreleñ ni¿ miejsc w radzie so³eckiej,
c) w wyborze okrelonym pod lit. a oraz b. g³os
jest wstrzymuj¹cy siê, je¿eli na karcie do g³osowania nie zosta³o zaznaczone ¿adne nazwisko;
12) po rozdaniu kart wyborca mo¿e g³osowaæ tylko raz,
a dokonanie b³êdnego skrelenia nie mo¿e byæ
powodem wydania drugiej karty do g³osowania,
13) po przeprowadzonym g³osowaniu, Komisja Skrutacyjna zbiera karty do urny, a nastêpnie przystêpuje do liczenia g³osów,
14) po obliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki g³osowania,
15) przeprowadzenie g³osowania i og³oszenie wyników
jest równoznaczne z podjêciem uchwa³y o wyborze; nie sporz¹dza siê uchwa³y je¿eli nie dokonano
wyboru.
2. Zasady ustalone w ust. 1 punkty od 5 do 7 mog¹ byæ
realizowane podczas ostatniego w kadencji Zebrania
Wiejskiego z tym, ¿e:
1) Kandydat mo¿e a¿ do chwili rozpoczêcia procedury
g³osowania z³o¿yæ rezygnacjê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej,
2) je¿eli na licie znajduje siê, mimo rezygnacji wiêcej
kandydatur ni¿ miejsc do objêcia funkcji, listy kandydatów nie uzupe³nia siê,
3) Zebranie Wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e Komisja Skrutacyjna wybrana w celu przeprowadzenia procedury wy³aniania kandydatów podczas ostatniego w
kadencji Zebrania Wiejskiego bêdzie prowadzi³a
swoje czynnoci podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego.
§ 21
Po przeprowadzonym g³osowaniu dokonuje siê nastêpuj¹cych czynnoci:
1) karty bior¹ce udzia³ w g³osowaniu przewodnicz¹cy

2)
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komisji skrutacyjnej niezw³ocznie umieszcza w kopercie a kopertê zakleja,
na opisanej kopercie w miejscu jej zamkniêcia sk³adaj¹ podpisy cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej,
kopertê wraz z protokó³em g³osowania przekazuje siê
niezw³ocznie obecnemu na Zebraniu cz³onkowi Zarz¹du,
Cz³onek Zarz¹du odpowiada za niezw³oczne przekazanie opisanych wy¿ej dokumentów do akt So³ectwa prowadzonych przez Zarz¹d, niepónej jak nastêpnego
dnia po wyborach,
je¿eli nie ma mo¿liwoci wykonania punktu 4), Zebranie wybiera osobê zaufan¹ i do jej obowi¹zków nale¿eæ bêdzie wykonanie okrelonych w tym punkcie czynnoci. Osoba zaufana przekazuje dokumentacjê z wyborów za pokwitowaniem.
§ 22

1. Wniosek o odwo³anie sk³ada siê pisemnie wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwo³anie mo¿e z³o¿yæ:
a) So³tys w stosunku do cz³onka Rady So³eckiej,
b) Zarz¹d albo Rada So³ecka albo 10% mieszkañców
w stosunku do So³tysa.
2. Przed g³osowaniem odwo³ania nale¿y wys³uchaæ wyjanieñ osoby, która ma byæ odwo³ana.
3. Po wys³uchaniu wyjanieñ przystêpuje siê do g³osowania. Dyskusji nie przeprowadza siê.
4. Wniosek o odwo³anie mo¿e byæ skutecznie cofniêty
wy³¹cznie przez wnioskodawców i do chwili poprzedzaj¹cej przeprowadzenie g³osowania.
5. G³osowanie w sprawie odwo³ania odbywa siê w takim
samym trybie jak g³osowanie przy wyborze.
6. Rezygnacjê z pe³nienia funkcji przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Przyjêcie
rezygnacji jest równoznaczne z odwo³aniem z pe³nienia funkcji.
7. Wyborów uzupe³niaj¹cych dokonuje siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od odwo³ania lub przyjêcia rezygnacji.
Osoba, która z³o¿y³a rezygnacjê obowi¹zana jest pe³niæ swoj¹ funkcjê a¿ do podjêcia przez Zebranie Wiejskie uchwa³y o przyjêciu rezygnacji chyba, ¿e jest to
niemo¿liwe.
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23
1. Nadzór ogólny nad So³ectwem sprawuje Rada Miejska poprzez:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu So³ectwa.
2. Kontrole pracy So³ectwa wykonuje Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej.
3. Zarz¹d sprawuje nadzór bie¿¹cy nad So³ectwem a tak¿e wspó³pracuje z organami So³ectwa.
§ 24
1. Zarz¹d mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania,
je¿eli stwierdzi, ¿e zosta³a podjêta z naruszeniem prawa.
2. Od uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y przys³uguje odwo³anie do Rady. O wniesieniu odwo³ania rozstrzyga Zebranie nie póniej jak w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty otrzymania uchwa³y Zarz¹-

du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y Zebrania. Odwo³anie do Rady Miejskiej wnosi So³tys za porednictwem Zarz¹du.
3. Rada Miejska rozstrzyga uchylaj¹c kwestionowan¹
uchwa³ê Zebrania albo uchwa³ê Zarz¹du wstrzymuj¹c¹ wykonanie uchwa³y Zebrania. Rada Miejska mo¿e
równie¿ uchyliæ obie uchwa³y, nakazaæ ponowne rozpatrzenie sprawy albo sama sprawê rozstrzygn¹æ.
VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25
Zarz¹d prowadzi akta So³ectwa zebrane w jednej teczce. Z aktami So³ectwa mog¹ zapoznawaæ siê na terenie
Urzêdu radni, cz³onkowie Zarz¹du i mieszkañcy So³ectwa.
§ 26
1. Statut Osiedla jest konsultowany z Zebraniem a nastêpnie uchwalany przez Radê.
2. Zmiany w Statucie mo¿na dokonywaæ z inicjatywy Zebrania i Rady.
3. Niniejszy Statut jest wa¿ny od dnia og³oszenia uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa z wyj¹tkiem
§ 18 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie od nastêpnej kadencji so³tysa i Rady So³eckiej.
SPIS TRECI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
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UCHWA£A Nr XXXI/329/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie statutu so³ectwa Czarnowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdziæ statut so³ectwa Czarnowo, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.
§3
Traci moc statut so³ectwa Czarnowo przyjêty uchwa³¹
Nr VII/43/90 z 5 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia
statutów so³ectw i osiedli.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXI/329/02
Rady Miejskiej w Brusach
Statut So³ectwa Czarnowo
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Wie Czarnowo jest z mocy prawa gminnego so³ectwem. So³ectwo Czarnowo jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Brusy.1
2. So³ectwo dzia³a na podstawie ustawy2 , uchwa³ Rady
Miejskiej oraz Statutu So³ectwa.
3. Organy So³ectwa dbaj¹ o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
4. So³ectwo posiada zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci. Zdolnoæ s¹dowa oznacza, ¿e wspólnota mieszkañców jest uprawniona do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym.
5. Tworzenie w ramach so³ectwa, mniejszych jednostek
dokonywane jest na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej
podjêtej w porozumieniu z Zebraniem Wiejskim.
6. U¿yte w niniejszym Statucie skróty nazw oznaczaj¹:
1) so³ectwo  So³ectwo Czarnowo,
2) Zebranie  Zebranie Wiejskie,
3) Mieszkaniec  mieszkaniec so³ectwa, do którego odpowiednio maj¹ zastosowanie przepisy ordynacji do
rad gmin, rad Powiatów i sejmików województw,
4) Gmina, Rada Miejska i Zarz¹d  odpowiednio Gminê Brusy, Radê Miejsk¹ w Brusach i Zarz¹d Miejski
w Brusach,
5) ustawa  ustawê wymienion¹ w przypisie 2.

2)

3)

1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi i wspólnotami parafialnymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw mieszkañców wyra¿aj¹cych siê miêdzy innymi w gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, w sprawach kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej i poszanowania mienia,
2) dzia³anie na rzecz rozwoju owiaty i wychowania,
umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz
za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi,
4) podejmowanie samodzielne a tak¿e w porozumieniu z
organami Szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieci
m³odzie¿y,
5) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami Gminy w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych zmierzaj¹cych do
realizacji celów wy¿ej okrelonych,
7) podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny turystyczny, sportowy, kulturalny i wypoczynkowy.
III. W£ADANIE MIENIEM
I GOSPODARKA FINANSOWA
§3
1. So³ectwo mo¿e w³adaæ mieniem gminnym.
2. Mienie gminne jest przekazywane So³ectwu w zarz¹d
na skutek pozytywnego przyjêcia przez Radê uchwa³y
podjêtej w tej sprawie przez Zebranie bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów obecnych na Zebraniu.
3. So³ectwo w³ada mieniem w granicach ustalonych protokó³em zdawczo odbiorczym i uchwa³¹ Zarz¹du.
4. W³adaj¹c mieniem gminnym So³ectwo obowi¹zane jest
zachowaæ najwy¿sz¹ starannoæ.

II. ZADANIA SO£ECTWA

§4

§2

Budowa urz¹dzeñ infrastruktury wiejskiej na terenie
So³ectwa, realizowana jako inwestycja gminna, (wodoci¹gi, kanalizacja, drogi i owietlenie) mo¿e byæ poprzedzona finansowym wsparciem rodzin, osób i zak³adów.

Zadania So³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1)
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Mapka z granicami So³ectwa i nazwami ulic zostanie do³¹czona do Statutu.
Ustawa z dnia 8 marca l990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95,
poz. 602).
Art. 5. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej
rady ma ka¿dy obywatel polski, który najpóniej w dniu wyborów koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
tej rady.
Art. 6. Nie maj¹ prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym, 2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem s¹dowym.
Art. 7. Prawo wybieralnoci (bierne prawo wyborcze) przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania do danej rady.

§5
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹ w
ramach bud¿etu gminy na zasadach ustalonych Statutem Gminy.
2. So³ectwo mo¿e uzyskiwaæ dochody z:
1) dotacji z bud¿etu gminy,
2) sk³adek, darowizn i spadków,
3) dobrowolnych zbiórek,
4) prowadzonej dzia³alnoci.
§6
1. rodki pieniê¿ne przeznaczane w bud¿ecie Gminy na
potrzeby So³ectwa mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na cele, na które zosta³y przyznane.
2. Dochody i wydatki So³ectwa znajduj¹ swoje odzwier-
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ciedlenie w bud¿ecie Gminy albo w oddzielnym za³¹czniku do bud¿etu.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§7
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys jako organ wykonawczy. So³tysa w jego pracy
wspomaga Rada So³ecka.
Zebranie Wiejskie
§8
1. Kompetencje uchwa³odawcze Zebrania obejmuj¹ kompetencje stanowi¹ce i opiniodawcze.
§9
Do kompetencji stanowi¹cych Zebrania nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach:
1) wyboru so³tysa, jego odwo³ania oraz przyjmowania
rezygnacji z pe³nienia funkcji so³tysa
2) wyboru cz³onka rady so³eckiej, odwo³ania z funkcji
cz³onka oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia
funkcji cz³onka rady so³eckiej,
3) wieloletnich programów gospodarczych so³ectwa,
4) organizowania samopomocy mieszkañców,
5) ustalania potrzeb so³ectwa i zg³aszanie ich do bud¿etu gminy w terminie okrelonym uchwa³a Rady
Miejskiej w sprawie procedury uchwalania bud¿etu,
6) przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa
i udzielanie im z tego tytu³u absolutorium w odrêbnych g³osowaniach,
7) uchwalania rodzaju i terminu realizacji inicjatywy
mieszkañców w sprawach zwi¹zanych z budow¹ infrastruktury,
8) wyra¿ania stanowiska w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania instytucji i zak³adów zlokalizowanych na
terenie So³ectwa a tak¿e funkcjonowania Urzêdu
Miejskiego,
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami So³ectwa w sprawach So³ectwa po wyborze formy i okreleniu zasad, w jakich bêdzie ona przeprowadzana,
z zastrze¿eniem zapisów § 10 Statutu Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Je¿eli Zebranie nie zosta³o zwo³ane w ci¹gu 14 dni
od z³o¿enia przez mieszkañców wniosku, o którym
mowa w ust. 1 lit. d Zarz¹d zwo³uje nadzwyczajne Zebranie wy³¹cznie w sprawie, w której mieszkañcy wyst¹pili z wnioskiem.
4. Zebrania odbywaj¹ siê na terenie so³ectwa chyba, ¿e
zwo³uj¹cy Zebranie zdecydowali o innej siedzibie.
5. Zebranie zwo³uje siê w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w roku w szczególnoci w celu dokonania
podzia³u funduszu so³eckiego oraz w celu przyjêcia
sprawozdania z pracy So³tysa i Rady So³eckiej.
6. Ka¿dorazowo o zebraniu so³eckim powiadamiana jest
Rada Miejska i Zarz¹d Miejski.
§ 12
1. Dla wa¿noci obrad Zebrania powinno w nim uczestniczyæ co najmniej 20% mieszkañców.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, zebranie odbywa siê w drugim terminie, okrelonym na 1/2 godziny po terminie pierwotnym, bez wzglêdu na liczbê obecnych.
3. W Zebraniu obowi¹zani s¹ uczestniczyæ mieszkañcy
So³ectwa. Ponadto w Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez
mo¿liwoci g³osowania:
a) zaproszeni gocie i
b) osoby zarz¹dzaj¹ce zak³adami pracy zlokalizowanymi na terenie So³ectwa.
Warunek braku mo¿liwoci g³osowania nie dotyczy osób
wymienionych w pkt a i b je¿eli s¹ one mieszkañcami
so³ectwa.
4. So³tysem mo¿e byæ wybierany mieszkaniec so³ectwa
posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 13
1. Uchwa³y Zebrania podejmowane w sprawach wyst¹pienia do Rady Miejskiej o przekazanie w zarz¹d mienia podejmowane s¹ przy zachowaniu bezwzglêdnej
wiêkszoci g³osów.
2. Wyboru so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Pozosta³e uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym przy zachowaniu zwyk³ej wiêkszoci g³osów lub
w inny sposób, je¿eli wniosek w sprawie ustalenia trybu podjêcia uchwa³y zyska³ poparcie wiêkszoci mieszkañców wa¿nie uczestnicz¹cych w zebraniu.

§ 10

§ 14

Do kompetencji opiniodawczych Zebrania Wiejskiego
nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach planowania
przestrzennego na terenie so³ectwa oraz w innych, istotnych dla ¿ycia mieszkañców So³ectwa.

1. Zebranie prowadzi So³tys.
2. So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia
Zebrania.
3. So³tys udziela g³osu w dyskusji w ka¿dej sprawie najwy¿ej dwa razy. G³os w dyskusji mo¿e trwaæ nie d³u¿ej
ni¿ 5 minut. So³tys okrela limit czasowy dla pierwszego wyst¹pienia referenta sprawy.
Zaproszeni do udzia³u w Zebraniu gocie mog¹ braæ
udzia³ w dyskusji w ka¿dej sprawie jeden raz, oraz udzielaæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi na wszystkie zadawane im przez mieszkañców pytania.

§ 11
1. Zebranie zwo³uje So³tys
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na wniosek Zarz¹du,
d) na wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
2. Je¿eli zwo³anie zebrania przez So³tysa nie jest mo¿liwe, Zebranie zwo³uje co najmniej dwu cz³onków Rady
So³eckiej w porozumieniu z radnym lub radnymi okrêgu wyborczego w którego sk³ad wchodzi so³ectwo.

§ 15
1. Porz¹dek obrad Zebrania powinien w szczególnoci
zawieraæ:
a) sprawozdanie So³tysa z podejmowanych przez nie-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2.
3.

4.
5.
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go i Radê So³eck¹ dzia³añ w okresie, który up³yn¹³
od ostatniego Zebrania.
b) informacjê radnego z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego So³ectwo o pracach organów Gminy a w
szczególnoci tych organów, których jest cz³onkiem,
Z ka¿dego Zebrania sporz¹dza siê protokó³, który spisuje sekretarz Rady So³eckiej.
W protokóle umieszcza siê:
a) miejsce i datê Zebrania,
b) stwierdzenie wa¿noci obrad na podstawie listy
obecnoci,
c) informacjê o przyjêciu porz¹dku obrad i jego zmianach,
d) treæ podjêtych uchwa³ wraz z wynikami g³osowania
e) treæ postulatów kierowanych do organów Gminy,
na które So³ectwo oczekiwaæ bêdzie pisemnej odpowiedzi,
f) podpisy (na ka¿dej stronie protokó³u) przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
Do protokó³u za³¹cza siê listê obecnoci i zawiadomienie o zebraniu wraz i zawartym w tym zawiadomieniu
porz¹dkiem obrad.
Protokó³ z zebrania bez za³¹czników (z odbitk¹ listy
obecnoci i zawiadomienia o zebraniu) przesy³a siê niezw³ocznie Zarz¹dowi.
So³tys
§ 16

Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa i udzielanie pe³nomocnictwa do reprezentacji w pierwszej kolejnoci cz³onkowi
Rady So³eckiej starszemu wiekiem,
2) zwo³ywanie Zebrania,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkañców
dotycz¹cych So³ectwa i przedstawianie ich pod obrady Zebrania z zastrze¿eniem § 9 pkt 5,
5) przedstawianie Zebraniu spraw indywidualnych na
wniosek i za zgod¹ osób, których sprawa dotyczy.
§ 17
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. Na zasadach ustalonych przez Radê Miejsk¹ so³tysowi
przys³uguj¹ diety.
3. So³tysowi mog¹ byæ przyznane rodki na prowadzenia Biura So³eckiego. Do czasu przyznania rodków
wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do prowadzenia biura zapewnia Urz¹d Miejski.
4. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i z tego tytu³u przyznaæ mu wynagrodzenie.
Rada So³ecka
§ 18
1. Rada So³ecka liczy ³¹cznie z So³tysem 5 cz³onków. Poza
przewodnicz¹cym pozosta³y sk³ad Rady So³eckiej stanowi¹ sekretarz i cz³onkowie. Rada So³ecka sporód
siebie dokonuje wyboru sekretarza. Sekretarzem Rady
So³eckiej nie mo¿e byæ So³tys.
2. Rada So³ecka pomaga So³tysowi w zawiadamianiu

3.
4.
5.
6.

mieszkañców o maj¹cym siê odbyæ Zebraniu, a tak¿e
pomaga w planowaniu porz¹dku obrad.
Rada So³ecka dokonuje wstêpnej oceny spraw, które
maj¹ byæ przedmiotem obrad Zebrania.
Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z So³tysem
w jego dzia³alnoci jako organu wykonawczego So³ectwa.
Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w kwartale.
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19

Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej z tym, ¿e So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê do
wyboru So³tysa kolejnej kadencji.
§ 20
1. W celu dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê nastêpuj¹ce czynnoci:
1) zebranie, które ma nazwê Zebrania Wiejskiego Wyborczego dalej zwanego Zebraniem Wyborczym
zwo³uje Zarz¹d w ci¹gu 60 dni od og³oszenia wyników powszechnych wyborów do samorz¹du gminnego. Zarz¹d mo¿e wskazaæ So³tysa pe³ni¹cego funkcjê albo radnego jako w³aciwych do zwo³ania Zebrania Wyborczego. Je¿eli w ci¹gu 60 dni Zarz¹d
nie zwo³a zebrania, ani te¿ nie wska¿e osoby w³aciwej do jego zwo³ania, Zebranie Wyborcze zwo³uje
najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej by³ej kadencji. Zebranie otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego zebrania so³tys, a w przypadku gdy nie jest to mo¿liwe, najstarszy wiekiem uczestnicz¹cy w zebraniu cz³onek Rady So³eckiej. Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie,
2) w celu dokonania wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
So³eckiej, Zebranie Wiejskie zwo³uje i mu przewodniczy So³tys,
3) przed rozpoczêciem Zebrania Wyborczego osoba
upowa¿niona do prowadzenia tego Zebrania jest
obowi¹zana sprawdziæ to¿samoæ obecnych i zgodnoæ danych osobowych z list¹ uprawnionych do
g³osowania sporz¹dzon¹ w Urzêdzie Miejskim Brusy,
4) przed przeprowadzeniem wyborów Zebranie Wyborcze wys³uchuje sprawozdania z dzia³añ So³tysa i Rady So³eckiej w okresie kadencji chyba, ¿e sprawozdanie zosta³o przedstawione podczas ostatniego w
up³ywaj¹cej kadencji Zebrania Wiejskiego,
5) wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje siê jednego dnia,
6) w celu wy³onienia kandydatów i przeprowadzenia
wyborów powo³uje siê trzyosobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹, której sk³ad po wyra¿eniu zgody przez kandydatów przyjmuje siê bez sprzeciwu. W razie zg³oszenia sprzeciwu, ka¿d¹ kandydaturê g³osuje siê
oddzielnie. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do funkcji w So³ectwie. Komisji Skrutacyjnej nale¿y zapewniæ warunki do pracy,
7) Komisja Skrutacyjna konstytuuje siê we w³asnym
gronie wyznaczaj¹c przewodnicz¹cego, sekretarza
i cz³onka,
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8) Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przy pomocy pozosta³ych cz³onków tej Komisji przyjmuje zg³oszenia kandydatów do pe³nienia funkcji. Po otrzymaniu od kandydata zgody na kandydowanie, jego
nazwisko umieszcza siê na widocznej dla wszystkich tablicy oraz w protokóle Zebrania Wiejskiego,
9) Komisja Skrutacyjna po braku dalszych zg³oszeñ
do kandydowania wpisuje nazwiska wszystkich
kandydatów na kartach w porz¹dku alfabetycznym.
a nastêpnie rozdaje karty wyborcom po odczytaniu nazwiska ka¿dego z nich. Po rozdaniu kart przewodnicz¹cy Komisji albo przewodnicz¹cy obrad informuje o sposobie g³osowania,
10) karty do g³osowania przygotowuje Zarz¹d,
11) ustala siê nastêpuj¹cy tryb g³osowania:
a) w przypadku wyboru so³tysa na karcie do g³osowania wyborca zaznacza nazwisko kandydata, którego wybiera. Ka¿dy znak wyró¿niaj¹cy
jedno nazwisko jest traktowany jako wybór, g³os
jest niewa¿ny, je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej ni¿ jedno zaznaczone nazwisko,
b) w przypadku wyboru rady so³eckiej, wyborca zaznacza taka iloæ kandydatów ile jest miejsc w
radzie so³eckiej; g³os jest niewa¿ny je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej skreleñ ni¿ miejsc w radzie so³eckiej,
c) w wyborze okrelonym pod lit. a oraz b. g³os
jest wstrzymuj¹cy siê, je¿eli na karcie do g³osowania nie zosta³o zaznaczone ¿adne nazwisko;
12) po rozdaniu kart wyborca mo¿e g³osowaæ tylko raz,
a dokonanie b³êdnego skrelenia nie mo¿e byæ
powodem wydania drugiej karty do g³osowania,
13) po przeprowadzonym g³osowaniu, Komisja Skrutacyjna zbiera karty do urny, a nastêpnie przystêpuje do liczenia g³osów,
14) po obliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki g³osowania,
15) przeprowadzenie g³osowania i og³oszenie wyników
jest równoznaczne z podjêciem uchwa³y o wyborze; nie sporz¹dza siê uchwa³y je¿eli nie dokonano
wyboru.
2. Zasady ustalone w ust. 1 punkty od 5 do 7 mog¹ byæ
realizowane podczas ostatniego w kadencji Zebrania
Wiejskiego z tym, ¿e:
1) Kandydat mo¿e a¿ do chwili rozpoczêcia procedury
g³osowania z³o¿yæ rezygnacjê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej,
2) je¿eli na licie znajduje siê, mimo rezygnacji wiêcej
kandydatur ni¿ miejsc do objêcia funkcji, listy kandydatów nie uzupe³nia siê,
3) Zebranie Wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e Komisja Skrutacyjna wybrana w celu przeprowadzenia procedury wy³aniania kandydatów podczas ostatniego w
kadencji Zebrania Wiejskiego bêdzie prowadzi³a
swoje czynnoci podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego.
§ 21
Po przeprowadzonym g³osowaniu dokonuje siê nastêpuj¹cych czynnoci:
1) karty bior¹ce udzia³ w g³osowaniu przewodnicz¹cy
komisji skrutacyjnej niezw³ocznie umieszcza w kopercie a kopertê zakleja,
2) na opisanej kopercie w miejscu jej zamkniêcia sk³adaj¹ podpisy cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej,
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3) kopertê wraz z protokó³em g³osowania przekazuje siê
niezw³ocznie obecnemu na Zebraniu cz³onkowi Zarz¹du,
4) Cz³onek Zarz¹du odpowiada za niezw³oczne przekazanie opisanych wy¿ej dokumentów do akt So³ectwa prowadzonych przez Zarz¹d, niepónej jak nastêpnego
dnia po wyborach,
5) je¿eli nie ma mo¿liwoci wykonania punktu 4), Zebranie wybiera osobê zaufan¹ i do jej obowi¹zków nale¿eæ bêdzie wykonanie okrelonych w tym punkcie czynnoci. Osoba zaufana przekazuje dokumentacjê z wyborów za pokwitowaniem.
§ 22
1. Wniosek o odwo³anie sk³ada siê pisemnie wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwo³anie mo¿e z³o¿yæ:
a) So³tys w stosunku do cz³onka Rady So³eckiej,
b) Zarz¹d albo Rada So³ecka albo 10% mieszkañców
w stosunku do So³tysa.
2. Przed g³osowaniem odwo³ania nale¿y wys³uchaæ wyjanieñ osoby, która ma byæ odwo³ana.
3. Po wys³uchaniu wyjanieñ przystêpuje siê do g³osowania. Dyskusji nie przeprowadza siê.
4. Wniosek o odwo³anie mo¿e byæ skutecznie cofniêty
wy³¹cznie przez wnioskodawców i do chwili poprzedzaj¹cej przeprowadzenie g³osowania.
5. G³osowanie w sprawie odwo³ania odbywa siê w takim
samym trybie jak g³osowanie przy wyborze.
6. Rezygnacjê z pe³nienia funkcji przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Przyjêcie
rezygnacji jest równoznaczne z odwo³aniem z pe³nienia funkcji.
7. Wyborów uzupe³niaj¹cych dokonuje siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od odwo³ania lub przyjêcia rezygnacji.
Osoba, która z³o¿y³a rezygnacjê obowi¹zana jest pe³niæ swoj¹ funkcjê a¿ do podjêcia przez Zebranie Wiejskie uchwa³y o przyjêciu rezygnacji chyba, ¿e jest to
niemo¿liwe.
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23
1. Nadzór ogólny nad So³ectwem sprawuje Rada Miejska poprzez:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu So³ectwa.
2. Kontrole pracy So³ectwa wykonuje Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej.
3. Zarz¹d sprawuje nadzór bie¿¹cy nad So³ectwem a tak¿e wspó³pracuje z organami So³ectwa.
§ 24
1. Zarz¹d mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania,
je¿eli stwierdzi, ¿e zosta³a podjêta z naruszeniem prawa.
2. Od uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y przys³uguje odwo³anie do Rady. O wniesieniu odwo³ania rozstrzyga Zebranie nie póniej jak w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty otrzymania uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y Zebrania. Odwo³anie do Rady Miejskiej wnosi So³tys za porednictwem Zarz¹du.
3. Rada Miejska rozstrzyga uchylaj¹c kwestionowan¹
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uchwa³ê Zebrania albo uchwa³ê Zarz¹du wstrzymuj¹c¹ wykonanie uchwa³y Zebrania. Rada Miejska mo¿e
równie¿ uchyliæ obie uchwa³y, nakazaæ ponowne rozpatrzenie sprawy albo sama sprawê rozstrzygn¹æ.

Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

VII. PRZEPISY KOÑCOWE

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXI/331/02
Rady Miejskiej w Brusach

§ 25
Zarz¹d prowadzi akta So³ectwa zebrane w jednej teczce. Z aktami So³ectwa mog¹ zapoznawaæ siê na terenie
Urzêdu radni, cz³onkowie Zarz¹du i mieszkañcy So³ectwa.

STATUT SO£ECTWA CZYCZKOWY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 26
1. Statut Osiedla jest konsultowany z Zebraniem a nastêpnie uchwalany przez Radê.
2. Zmiany w Statucie mo¿na dokonywaæ z inicjatywy Zebrania i Rady.
3. Niniejszy Statut jest wa¿ny od dnia og³oszenia uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa z wyj¹tkiem
§ 18 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie od nastêpnej kadencji so³tysa i Rady So³eckiej.
SPIS TRECI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
II. ZADANIA SO£ECTWA
§2
III. W£ADANIE MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 3-§ 5
IV. ORGANY SO£ECTWA
§6
Zebranie Wiejskie
§ 7-§ 15
So³tys
§ 16-§ 17
Rada So³ecka
§ 18
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19-§ 22
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23-§ 24
VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25

464

§1
1. Wie Czyczkowy jest z mocy prawa gminnego so³ectwem. So³ectwo Czyczkowy jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Brusy.1
2. So³ectwo dzia³a na podstawie ustawy2 , uchwa³ Rady
Miejskiej oraz Statutu So³ectwa.
3. Organy So³ectwa dbaj¹ o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
4. So³ectwo posiada zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci. Zdolnoæ s¹dowa oznacza, ¿e wspólnota mieszkañców jest uprawniona do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym.
5. Tworzenie w ramach so³ectwa, mniejszych jednostek
dokonywane jest na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej
podjêtej w porozumieniu z Zebraniem Wiejskim.
6. U¿yte w niniejszym Statucie skróty nazw oznaczaj¹:
1) so³ectwo  So³ectwo Czyczykowy,
2) Zebranie  Zebranie Wiejskie,
3) Mieszkaniec  mieszkaniec so³ectwa, do którego odpowiednio maj¹ zastosowanie przepisy ordynacji do
rad gmin, rad Powiatów i sejmików województw,
4) Gmina, Rada Miejska i Zarz¹d  odpowiednio Gminê Brusy, Radê Miejsk¹ w Brusach i Zarz¹d Miejski
w Brusach,
5) ustawa  ustawê wymienion¹ w przypisie 2.

UCHWA£A Nr XXXI/330/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie statutu so³ectwa Czyczkowy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

II. ZADANIA SO£ECTWA
§2
Zadania So³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecz1)

§1

2)

Zatwierdziæ statut so³ectwa Czyczkowy, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

3)

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.
§3
Traci moc statut so³ectwa Czyczkowy przyjêty uchwa³¹ Nr VII/43/90 z 5 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia
statutów so³ectw i osiedli.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Mapka z granicami So³ectwa i nazwami ulic zostanie do³¹czona do Statutu.
Ustawa z dnia 8 marca l990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95,
poz. 602).
Art. 5. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej
rady ma ka¿dy obywatel polski, który najpóniej w dniu wyborów koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
tej rady.
Art. 6. Nie maj¹ prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym, 2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem s¹dowym.
Art. 7. Prawo wybieralnoci (bierne prawo wyborcze) przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania do danej rady.
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2)
3)

4)

5)

6)
7)

nymi i wspólnotami parafialnymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw mieszkañców wyra¿aj¹cych siê miêdzy innymi w gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, w sprawach kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej i poszanowania mienia,
dzia³anie na rzecz rozwoju owiaty i wychowania,
umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz
za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi,
podejmowanie samodzielne a tak¿e w porozumieniu z
organami Szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieci
m³odzie¿y,
organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami Gminy w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
podejmowanie inicjatyw spo³ecznych zmierzaj¹cych do
realizacji celów wy¿ej okrelonych,
podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny turystyczny, sportowy, kulturalny i wypoczynkowy.
III. W£ADANIE MIENIEM
I GOSPODARKA FINANSOWA
§3

1. So³ectwo mo¿e w³adaæ mieniem gminnym.
2. Mienie gminne jest przekazywane So³ectwu w zarz¹d
na skutek pozytywnego przyjêcia przez Radê uchwa³y
podjêtej w tej sprawie przez Zebranie bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów obecnych na Zebraniu.
3. So³ectwo w³ada mieniem w granicach ustalonych protokó³em zdawczo odbiorczym i uchwa³¹ Zarz¹du.
4. W³adaj¹c mieniem gminnym So³ectwo obowi¹zane jest
zachowaæ najwy¿sz¹ starannoæ.
§4
Budowa urz¹dzeñ infrastruktury wiejskiej na terenie
So³ectwa, realizowana jako inwestycja gminna, (wodoci¹gi, kanalizacja, drogi i owietlenie) mo¿e byæ poprzedzona finansowym wsparciem rodzin, osób i zak³adów.
§5
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹ w
ramach bud¿etu gminy na zasadach ustalonych Statutem Gminy.
2. So³ectwo mo¿e uzyskiwaæ dochody z:
1) dotacji z bud¿etu gminy,
2) sk³adek, darowizn i spadków,
3) dobrowolnych zbiórek,
4) prowadzonej dzia³alnoci.
§6
1. rodki pieniê¿ne przeznaczane w bud¿ecie Gminy na
potrzeby So³ectwa mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na cele, na które zosta³y przyznane.
2. Dochody i wydatki So³ectwa znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w bud¿ecie Gminy albo w oddzielnym za³¹czniku do bud¿etu.
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IV. ORGANY SO£ECTWA
§7

Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys jako organ wykonawczy. So³tysa w jego pracy
wspomaga Rada So³ecka.
Zebranie Wiejskie
§8
1. Kompetencje uchwa³odawcze Zebrania obejmuj¹ kompetencje stanowi¹ce i opiniodawcze.
§9
Do kompetencji stanowi¹cych Zebrania nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach:
1) wyboru so³tysa, jego odwo³ania oraz przyjmowania
rezygnacji z pe³nienia funkcji so³tysa
2) wyboru cz³onka rady so³eckiej, odwo³ania z funkcji
cz³onka oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji cz³onka rady so³eckiej,
3) wieloletnich programów gospodarczych so³ectwa,
4) organizowania samopomocy mieszkañców,
5) ustalania potrzeb so³ectwa i zg³aszanie ich do bud¿etu
gminy w terminie okrelonym uchwa³a Rady Miejskiej
w sprawie procedury uchwalania bud¿etu,
6) przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego
sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa i udzielanie im z tego tytu³u absolutorium w odrêbnych g³osowaniach,
7) uchwalania rodzaju i terminu realizacji inicjatywy mieszkañców w sprawach zwi¹zanych z budow¹ infrastruktury,
8) wyra¿ania stanowiska w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania instytucji i zak³adów zlokalizowanych na terenie So³ectwa a tak¿e funkcjonowania Urzêdu Miejskiego,
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami So³ectwa
w sprawach So³ectwa po wyborze formy i okreleniu
zasad, w jakich bêdzie ona przeprowadzana, z zastrze¿eniem zapisów § 10 Statutu Gminy.
§ 10
Do kompetencji opiniodawczych Zebrania Wiejskiego
nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach planowania
przestrzennego na terenie so³ectwa oraz w innych, istotnych dla ¿ycia mieszkañców So³ectwa.
§ 11
1. Zebranie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na wniosek Zarz¹du,
d) na wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
2. Je¿eli zwo³anie zebrania przez So³tysa nie jest mo¿liwe, Zebranie zwo³uje co najmniej dwu cz³onków Rady
So³eckiej w porozumieniu z radnym lub radnymi okrêgu wyborczego w którego sk³ad wchodzi so³ectwo.
3. Je¿eli Zebranie nie zosta³o zwo³ane w ci¹gu 14 dni
od z³o¿enia przez mieszkañców wniosku, o którym
mowa w ust. 1 lit. d Zarz¹d zwo³uje nadzwyczajne Zebranie wy³¹cznie w sprawie, w której mieszkañcy wyst¹pili z wnioskiem.
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4. Zebrania odbywaj¹ siê na terenie so³ectwa chyba, ¿e
zwo³uj¹cy Zebranie zdecydowali o innej siedzibie.
5. Zebranie zwo³uje siê w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w roku w szczególnoci w celu dokonania
podzia³u funduszu so³eckiego oraz w celu przyjêcia
sprawozdania z pracy So³tysa i Rady So³eckiej.
6. Ka¿dorazowo o zebraniu so³eckim powiadamiana jest
Rada Miejska i Zarz¹d Miejski.
§ 12
1. Dla wa¿noci obrad Zebrania powinno w nim uczestniczyæ co najmniej 20% mieszkañców.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, zebranie odbywa siê w drugim terminie, okrelonym na 1/2 godziny po terminie pierwotnym, bez wzglêdu na liczbê obecnych.
3. W Zebraniu obowi¹zani s¹ uczestniczyæ mieszkañcy
So³ectwa. Ponadto w Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez
mo¿liwoci g³osowania:
a) zaproszeni gocie i
b) osoby zarz¹dzaj¹ce zak³adami pracy zlokalizowanymi na terenie So³ectwa.
Warunek braku mo¿liwoci g³osowania nie dotyczy
osób wymienionych w pkt a i b je¿eli s¹ one mieszkañcami so³ectwa.
4. So³tysem mo¿e byæ wybierany mieszkaniec so³ectwa
posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 13
1. Uchwa³y Zebrania podejmowane w sprawach wyst¹pienia do Rady Miejskiej o przekazanie w zarz¹d mienia podejmowane s¹ przy zachowaniu bezwzglêdnej
wiêkszoci g³osów.
2. Wyboru so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Pozosta³e uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym przy zachowaniu zwyk³ej wiêkszoci g³osów lub
w inny sposób, je¿eli wniosek w sprawie ustalenia trybu podjêcia uchwa³y zyska³ poparcie wiêkszoci mieszkañców wa¿nie uczestnicz¹cych w zebraniu.
§ 14
1. Zebranie prowadzi So³tys.
2. So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia
Zebrania.
3. So³tys udziela g³osu w dyskusji w ka¿dej sprawie obecnym na zebraniu mieszkañcom so³ectwa.
Zaproszeni do udzia³u w Zebraniu gocie mog¹ braæ
udzia³ w dyskusji w ka¿dej sprawie jeden raz, oraz udzielaæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi na wszystkie zadawane im przez mieszkañców pytania.
§ 15
1. Porz¹dek obrad Zebrania powinien w szczególnoci
zawieraæ:
a) sprawozdanie So³tysa z podejmowanych przez niego i Radê So³eck¹ dzia³añ w okresie, który up³yn¹³
od ostatniego Zebrania.
b) informacjê radnego z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego So³ectwo o pracach organów Gminy a w
szczególnoci tych organów, których jest cz³onkiem,

2. Z ka¿dego Zebrania sporz¹dza siê protokó³, który spisuje sekretarz Rady So³eckiej.
3. W protokóle umieszcza siê:
a) miejsce i datê Zebrania,
b) stwierdzenie wa¿noci obrad na podstawie listy
obecnoci,
c) informacjê o przyjêciu porz¹dku obrad i jego zmianach,
d) treæ podjêtych uchwa³ wraz z wynikami g³osowania
e) treæ postulatów kierowanych do organów Gminy,
na które So³ectwo oczekiwaæ bêdzie pisemnej odpowiedzi,
f) podpisy (na ka¿dej stronie protokó³u) przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
4. Do protokó³u za³¹cza siê listê obecnoci i zawiadomienie o zebraniu wraz i zawartym w tym zawiadomieniu
porz¹dkiem obrad.
5. Protokó³ z zebrania bez za³¹czników (z odbitk¹ listy
obecnoci i zawiadomienia o zebraniu) przesy³a siê niezw³ocznie Zarz¹dowi.
So³tys
§ 16
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa i udzielanie pe³nomocnictwa do reprezentacji w pierwszej kolejnoci cz³onkowi
Rady So³eckiej starszemu wiekiem,
2) zwo³ywanie Zebrania,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkañców
dotycz¹cych So³ectwa i przedstawianie ich pod obrady Zebrania z zastrze¿eniem § 9 pkt 5,
5) przedstawianie Zebraniu spraw indywidualnych na
wniosek i za zgod¹ osób, których sprawa dotyczy.
§ 17
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. Na zasadach ustalonych przez Radê Miejsk¹ so³tysowi
przys³uguj¹ diety.
3. So³tysowi mog¹ byæ przyznane rodki na prowadzenia Biura So³eckiego. Do czasu przyznania rodków
wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do prowadzenia biura zapewnia Urz¹d Miejski.
4. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i z tego tytu³u przyznaæ mu wynagrodzenie.
Rada So³ecka
§ 18
1. Rada So³ecka liczy ³¹cznie z So³tysem 6 cz³onków. Poza
przewodnicz¹cym pozosta³y sk³ad Rady So³eckiej stanowi¹ sekretarz i cz³onkowie. Rada So³ecka sporód
siebie dokonuje wyboru sekretarza. Sekretarzem Rady
So³eckiej nie mo¿e byæ So³tys.
2. Rada So³ecka pomaga So³tysowi w zawiadamianiu
mieszkañców o maj¹cym siê odbyæ Zebraniu, a tak¿e
pomaga w planowaniu porz¹dku obrad.
3. Rada So³ecka dokonuje wstêpnej oceny spraw, które
maj¹ byæ przedmiotem obrad Zebrania.
4. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z So³tysem
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w jego dzia³alnoci jako organu wykonawczego So³ectwa.
5. Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w kwartale.
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19
Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej z tym, ¿e So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê do
wyboru So³tysa kolejnej kadencji.
§ 20
1. W celu dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê nastêpuj¹ce czynnoci:
1) zebranie, które ma nazwê Zebrania Wiejskiego Wyborczego dalej zwanego Zebraniem Wyborczym
zwo³uje Zarz¹d w ci¹gu 60 dni od og³oszenia wyników powszechnych wyborów do samorz¹du gminnego. Zarz¹d mo¿e wskazaæ So³tysa pe³ni¹cego funkcjê albo radnego jako w³aciwych do zwo³ania Zebrania Wyborczego. Je¿eli w ci¹gu 60 dni Zarz¹d
nie zwo³a zebrania, ani te¿ nie wska¿e osoby w³aciwej do jego zwo³ania, Zebranie Wyborcze zwo³uje
najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej by³ej kadencji. Zebranie otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego zebrania so³tys, a w przypadku gdy nie jest to mo¿liwe, najstarszy wiekiem uczestnicz¹cy w zebraniu cz³onek Rady So³eckiej. Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie,
2) w celu dokonania wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
So³eckiej, Zebranie Wiejskie zwo³uje i mu przewodniczy So³tys,
3) przed rozpoczêciem Zebrania Wyborczego osoba
upowa¿niona do prowadzenia tego Zebrania jest
obowi¹zana sprawdziæ to¿samoæ obecnych i zgodnoæ danych osobowych z list¹ uprawnionych do
g³osowania sporz¹dzon¹ w Urzêdzie Miejskim Brusy,
4) przed przeprowadzeniem wyborów Zebranie Wyborcze wys³uchuje sprawozdania z dzia³añ So³tysa i Rady So³eckiej w okresie kadencji chyba, ¿e sprawozdanie zosta³o przedstawione podczas ostatniego w
up³ywaj¹cej kadencji Zebrania Wiejskiego,
5) wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje siê jednego dnia,
6) w celu wy³onienia kandydatów i przeprowadzenia
wyborów powo³uje siê trzyosobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹, której sk³ad po wyra¿eniu zgody przez kandydatów przyjmuje siê bez sprzeciwu. W razie zg³oszenia sprzeciwu, ka¿d¹ kandydaturê g³osuje siê
oddzielnie. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do funkcji w So³ectwie. Komisji Skrutacyjnej nale¿y zapewniæ warunki do pracy,
7) Komisja Skrutacyjna konstytuuje siê we w³asnym
gronie wyznaczaj¹c przewodnicz¹cego, sekretarza
i cz³onka,
8) Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przy pomocy
pozosta³ych cz³onków tej Komisji przyjmuje zg³oszenia kandydatów do pe³nienia funkcji. Po otrzymaniu
od kandydata zgody na kandydowanie, jego nazwisko umieszcza siê na widocznej dla wszystkich tablicy oraz w protokóle Zebrania Wiejskiego,
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9) Komisja Skrutacyjna po braku dalszych zg³oszeñ
do kandydowania wpisuje nazwiska wszystkich
kandydatów na kartach w porz¹dku alfabetycznym.
a nastêpnie rozdaje karty wyborcom po odczytaniu nazwiska ka¿dego z nich. Po rozdaniu kart przewodnicz¹cy Komisji albo przewodnicz¹cy obrad informuje o sposobie g³osowania,
10) karty do g³osowania przygotowuje Zarz¹d,
11) ustala siê nastêpuj¹cy tryb g³osowania
a) w przypadku wyboru so³tysa na karcie do g³osowania wyborca zaznacza nazwisko kandydata, którego wybiera. Ka¿dy znak wyró¿niaj¹cy
jedno nazwisko jest traktowany jako wybór, g³os
jest niewa¿ny, je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej ni¿ jedno zaznaczone nazwisko,
b) w przypadku wyboru rady so³eckiej, wyborca zaznacza taka iloæ kandydatów ile jest miejsc w
radzie so³eckiej; glos jest niewa¿ny je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej skreleñ ni¿ miejsc w radzie so³eckiej,
c) w wyborze okrelonym pod lit. a oraz b. g³os
jest wstrzymuj¹cy siê, je¿eli na karcie do g³osowania nie zosta³o zaznaczone ¿adne nazwisko;
12) po rozdaniu kart wyborca mo¿e g³osowaæ tylko raz,
a dokonanie b³êdnego skrelenia nie mo¿e byæ
powodem wydania drugiej karty do g³osowania,
13) po przeprowadzonym g³osowaniu, Komisja Skrutacyjna zbiera karty do urny, a nastêpnie przystêpuje do liczenia g³osów,
14) po obliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki g³osowania,
15) przeprowadzenie g³osowania i og³oszenie wyników
jest równoznaczne z podjêciem uchwa³y o wyborze; nie sporz¹dza siê uchwa³y je¿eli nie dokonano
wyboru.
2. Zasady ustalone w ust. 1 punkty od 5 do 7 mog¹ byæ
realizowane podczas ostatniego w kadencji Zebrania
Wiejskiego z tym, ¿e:
1) Kandydat mo¿e a¿ do chwili rozpoczêcia procedury
g³osowania z³o¿yæ rezygnacjê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej,
2) je¿eli na licie znajduje siê, mimo rezygnacji wiêcej
kandydatur ni¿ miejsc do objêcia funkcji, listy kandydatów nie uzupe³nia siê,
3) Zebranie Wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e Komisja Skrutacyjna wybrana w celu przeprowadzenia procedury wy³aniania kandydatów podczas ostatniego w
kadencji Zebrania Wiejskiego bêdzie prowadzi³a
swoje czynnoci podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego.
§ 21
Po przeprowadzonym g³osowaniu dokonuje siê nastêpuj¹cych czynnoci:
1) karty bior¹ce udzia³ w g³osowaniu przewodnicz¹cy
komisji skrutacyjnej niezw³ocznie umieszcza w kopercie a kopertê zakleja,
2) na opisanej kopercie w miejscu jej zamkniêcia sk³adaj¹ podpisy cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej,
3) kopertê wraz z protokó³em g³osowania przekazuje
siê niezw³ocznie obecnemu na Zebraniu cz³onkowi
Zarz¹du,
4) Cz³onek Zarz¹du odpowiada za niezw³oczne przekazanie opisanych wy¿ej dokumentów do akt So³ec-
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twa prowadzonych przez Zarz¹d, niepónej jak nastêpnego dnia po wyborach,
5) je¿eli nie ma mo¿liwoci wykonania punktu 4), Zebranie wybiera osobê zaufan¹ i do jej obowi¹zków nale¿eæ bêdzie wykonanie okrelonych w tym punkcie czynnoci. Osoba zaufana przekazuje dokumentacjê z wyborów za pokwitowaniem.
§ 22
1. Wniosek o odwo³anie sk³ada siê pisemnie wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwo³anie mo¿e z³o¿yæ:
a) So³tys w stosunku do cz³onka Rady So³eckiej,
b) Zarz¹d albo Rada So³ecka albo 10% mieszkañców
w stosunku do So³tysa.
2. Przed g³osowaniem odwo³ania nale¿y wys³uchaæ wyjanieñ osoby, która ma byæ odwo³ana.
3. Po wys³uchaniu wyjanieñ przystêpuje siê do g³osowania. Dyskusji nie przeprowadza siê.
4. Wniosek o odwo³anie mo¿e byæ skutecznie cofniêty
wy³¹cznie przez wnioskodawców i do chwili poprzedzaj¹cej przeprowadzenie g³osowania.
5. G³osowanie w sprawie odwo³ania odbywa siê w takim
samym trybie jak g³osowanie przy wyborze.
6. Rezygnacjê z pe³nienia funkcji przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Przyjêcie
rezygnacji jest równoznaczne z odwo³aniem z pe³nienia funkcji.
7. Wyborów uzupe³niaj¹cych dokonuje siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od odwo³ania lub przyjêcia rezygnacji.
Osoba, która z³o¿y³a rezygnacjê obowi¹zana jest pe³niæ swoj¹ funkcjê a¿ do podjêcia przez Zebranie Wiejskie uchwa³y o przyjêciu rezygnacji chyba, ¿e jest to
niemo¿liwe.
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23
1. Nadzór ogólny nad So³ectwem sprawuje Rada Miejska poprzez:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu So³ectwa.
2. Kontrole pracy So³ectwa wykonuje Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej.
3. Zarz¹d sprawuje nadzór bie¿¹cy nad So³ectwem a tak¿e wspó³pracuje z organami So³ectwa.
§ 24
1. Zarz¹d mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania,
je¿eli stwierdzi, ¿e zosta³a podjêta z naruszeniem prawa.
2. Od uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y przys³uguje odwo³anie do Rady. O wniesieniu odwo³ania rozstrzyga Zebranie nie póniej jak w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty otrzymania uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y Zebrania. Odwo³anie do Rady Miejskiej wnosi So³tys za porednictwem Zarz¹du.
3. Rada Miejska rozstrzyga uchylaj¹c kwestionowan¹
uchwa³ê Zebrania albo uchwa³ê Zarz¹du wstrzymuj¹c¹ wykonanie uchwa³y Zebrania. Rada Miejska mo¿e
równie¿ uchyliæ obie uchwa³y, nakazaæ ponowne rozpatrzenie sprawy albo sama sprawê rozstrzygn¹æ.

VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25
Zarz¹d prowadzi akta So³ectwa zebrane w jednej teczce. Z aktami So³ectwa mog¹ zapoznawaæ siê na terenie
Urzêdu radni, cz³onkowie Zarz¹du i mieszkañcy So³ectwa.
§ 26
1. Statut Osiedla jest konsultowany z Zebraniem a nastêpnie uchwalany przez Radê.
2. Zmiany w Statucie mo¿na dokonywaæ z inicjatywy Zebrania i Rady.
3. Niniejszy Statut jest wa¿ny od dnia og³oszenia uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa z wyj¹tkiem
§ 18 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie od nastêpnej kadencji so³tysa i Rady So³eckiej.
SPIS TRECI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
II. ZADANIA SO£ECTWA
§2
III. W£ADANIE MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 3-§ 5
IV. ORGANY SO£ECTWA
§6
Zebranie Wiejskie
§ 7-§ 15
So³tys
§ 16-§ 17
Rada So³ecka
§ 18
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19-§ 22
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23-§ 24
VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25
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UCHWA£A Nr XXXI/331/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie statutu so³ectwa Gacnik.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdziæ statut so³ectwa Gacnik, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.
§3
Traci moc statut so³ectwa Gacnik przyjêty uchwa³¹
Nr VII/43/90 z 5 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia statutów so³ectw i osiedli.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXI/331/02
Rady Miejskiej w Brusach
Statut So³ectwa GACNIK
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Wie Gacnik jest z mocy prawa gminnego so³ectwem.
So³ectwo Gacnik jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Brusy.1
2. So³ectwo dzia³a na podstawie ustawy2 , uchwa³ Rady
Miejskiej oraz Statutu So³ectwa.
3. Organy So³ectwa dbaj¹ o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
4. So³ectwo posiada zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci. Zdolnoæ s¹dowa oznacza, ¿e wspólnota mieszkañców jest uprawniona do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym.
5. Tworzenie w ramach so³ectwa, mniejszych jednostek
dokonywane jest na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej
podjêtej w porozumieniu z Zebraniem Wiejskim.
6. U¿yte w niniejszym Statucie skróty nazw oznaczaj¹:
1) so³ectwo  So³ectwo Gacnik,
2) Zebranie  Zebranie Wiejskie,
3) Mieszkaniec  mieszkaniec so³ectwa, do którego odpowiednio maj¹ zastosowanie przepisy ordynacji do
rad gmin, rad Powiatów i sejmików województw,
4) Gmina, Rada Miejska i Zarz¹d  odpowiednio Gminê Brusy, Radê Miejsk¹ w Brusach i Zarz¹d Miejski
w Brusach,
5) ustawa  ustawê wymienion¹ w przypisie 2.
II. ZADANIA SO£ECTWA
§2
Zadania So³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi i wspólnotami parafialnymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw mieszkañców wyra¿aj¹cych siê miêdzy innymi w gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, w sprawach kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej i poszanowania mienia,
1)

2)

3)

Mapka z granicami So³ectwa i nazwami ulic zostanie do³¹czona do Statutu.
Ustawa z dnia 8 marca l990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95,
poz. 602).
Art. 5. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej
rady ma ka¿dy obywatel polski, który najpóniej w dniu wyborów koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
tej rady.
Art. 6. Nie maj¹ prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym, 2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem s¹dowym.
Art. 7. Prawo wybieralnoci (bierne prawo wyborcze) przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania do danej rady.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) dzia³anie na rzecz rozwoju owiaty i wychowania,
umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz
za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi,
4) podejmowanie samodzielne a tak¿e w porozumieniu z
organami Szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieci
m³odzie¿y,
5) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami Gminy w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych zmierzaj¹cych do
realizacji celów wy¿ej okrelonych,
7) podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny turystyczny, sportowy, kulturalny i wypoczynkowy.
III. W£ADANIE MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§3
1. So³ectwo mo¿e w³adaæ mieniem gminnym.
2. Mienie gminne jest przekazywane So³ectwu w zarz¹d
na skutek pozytywnego przyjêcia przez Radê uchwa³y
podjêtej w tej sprawie przez Zebranie bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów obecnych na Zebraniu.
3. So³ectwo w³ada mieniem w granicach ustalonych protokó³em zdawczo odbiorczym i uchwa³¹ Zarz¹du.
4. W³adaj¹c mieniem gminnym So³ectwo obowi¹zane jest
zachowaæ najwy¿sz¹ starannoæ.
§4
Budowa urz¹dzeñ infrastruktury wiejskiej na terenie
So³ectwa, realizowana jako inwestycja gminna, (wodoci¹gi, kanalizacja, drogi i owietlenie) mo¿e byæ poprzedzona finansowym wsparciem rodzin, osób i zak³adów.
§5
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹ w
ramach bud¿etu gminy na zasadach ustalonych Statutem Gminy.
2. So³ectwo mo¿e uzyskiwaæ dochody z:
1) dotacji z bud¿etu gminy,
2) sk³adek, darowizn i spadków,
3) dobrowolnych zbiórek,
4) prowadzonej dzia³alnoci.
§6
1. rodki pieniê¿ne przeznaczane w bud¿ecie Gminy na
potrzeby So³ectwa mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na cele, na które zosta³y przyznane.
2. Dochody i wydatki So³ectwa znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w bud¿ecie Gminy albo w oddzielnym za³¹czniku do bud¿etu.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§7
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
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2) So³tys jako organ wykonawczy. So³tysa w jego pracy
wspomaga Rada So³ecka.
Zebranie Wiejskie
§8
1. Kompetencje uchwa³odawcze Zebrania obejmuj¹ kompetencje stanowi¹ce i opiniodawcze.
§9

dziej jak raz w roku w szczególnoci w celu dokonania
podzia³u funduszu so³eckiego oraz w celu przyjêcia
sprawozdania z pracy So³tysa i Rady So³eckiej.
6. Ka¿dorazowo o zebraniu so³eckim powiadamiana jest
Rada Miejska i Zarz¹d Miejski.
§ 12
1. Dla wa¿noci obrad Zebrania powinno w nim uczestniczyæ co najmniej 20% mieszkañców.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, zebranie odbywa siê w drugim terminie, okrelonym na 1/2 godziny po terminie pierwotnym, bez wzglêdu na liczbê obecnych.
3. W Zebraniu obowi¹zani s¹ uczestniczyæ mieszkañcy
So³ectwa. Ponadto w Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez
mo¿liwoci g³osowania:
a) zaproszeni gocie i
b) osoby zarz¹dzaj¹ce zak³adami pracy zlokalizowanymi na terenie So³ectwa.
Warunek braku mo¿liwoci g³osowania nie dotyczy
osób wymienionych w pkt a i b je¿eli s¹ one mieszkañcami so³ectwa.
4. So³tysem mo¿e byæ wybierany mieszkaniec so³ectwa
posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze.

Do kompetencji stanowi¹cych Zebrania nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach:
1) wyboru so³tysa, jego odwo³ania oraz przyjmowania
rezygnacji z pe³nienia funkcji so³tysa
2) wyboru cz³onka rady so³eckiej, odwo³ania z funkcji
cz³onka oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia
funkcji cz³onka rady so³eckiej,
3) wieloletnich programów gospodarczych so³ectwa,
4) organizowania samopomocy mieszkañców,
5) ustalania potrzeb so³ectwa i zg³aszanie ich do bud¿etu gminy w terminie okrelonym uchwa³a Rady
Miejskiej w sprawie procedury uchwalania bud¿etu,
6) przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa
i udzielanie im z tego tytu³u absolutorium w odrêbnych g³osowaniach,
7) uchwalania rodzaju i terminu realizacji inicjatywy
mieszkañców w sprawach zwi¹zanych z budow¹ infrastruktury,
8) wyra¿ania stanowiska w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania instytucji i zak³adów zlokalizowanych na
terenie So³ectwa a tak¿e funkcjonowania Urzêdu
Miejskiego,
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami So³ectwa w sprawach So³ectwa po wyborze formy i okreleniu zasad, w jakich bêdzie ona przeprowadzana,
z zastrze¿eniem zapisów § 10 Statutu Gminy.

1. Uchwa³y Zebrania podejmowane w sprawach wyst¹pienia do Rady Miejskiej o przekazanie w zarz¹d mienia podejmowane s¹ przy zachowaniu bezwzglêdnej
wiêkszoci g³osów.
2. Wyboru so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Pozosta³e uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym przy zachowaniu zwyk³ej wiêkszoci g³osów lub
w inny sposób, je¿eli wniosek w sprawie ustalenia trybu podjêcia uchwa³y zyska³ poparcie wiêkszoci mieszkañców wa¿nie uczestnicz¹cych w zebraniu.

§ 10

§ 14

Do kompetencji opiniodawczych Zebrania Wiejskiego
nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach planowania
przestrzennego na terenie so³ectwa oraz w innych, istotnych dla ¿ycia mieszkañców So³ectwa.

1. Zebranie prowadzi So³tys.
2. So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia
Zebrania.
3. So³tys udziela g³osu w dyskusji w ka¿dej sprawie najwy¿ej dwa razy. G³os w dyskusji mo¿e trwaæ nie d³u¿ej
ni¿ 5 minut. So³tys okrela limit czasowy dla pierwszego wyst¹pienia referenta sprawy.
Zaproszeni do udzia³u w Zebraniu gocie mog¹ braæ
udzia³ w dyskusji w ka¿dej sprawie jeden raz, oraz udzielaæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi na wszystkie zadawane im przez mieszkañców pytania.

§ 11
1. Zebranie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na wniosek Zarz¹du,
d) na wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
2. Je¿eli zwo³anie zebrania przez So³tysa nie jest mo¿liwe, Zebranie zwo³uje co najmniej dwu cz³onków Rady
So³eckiej w porozumieniu z radnym lub radnymi okrêgu wyborczego w którego sk³ad wchodzi so³ectwo.
3. Je¿eli Zebranie nie zosta³o zwo³ane w ci¹gu 14 dni
od z³o¿enia przez mieszkañców wniosku, o którym
mowa w ust. 1 lit. d Zarz¹d zwo³uje nadzwyczajne Zebranie wy³¹cznie w sprawie, w której mieszkañcy wyst¹pili z wnioskiem.
4. Zebrania odbywaj¹ siê na terenie so³ectwa chyba, ¿e
zwo³uj¹cy Zebranie zdecydowali o innej siedzibie.
5. Zebranie zwo³uje siê w miarê potrzeb, jednak nie rza-

§ 13

§ 15
1. Porz¹dek obrad Zebrania powinien w szczególnoci
zawieraæ:
a) sprawozdanie So³tysa z podejmowanych przez niego i Radê So³eck¹ dzia³añ w okresie, który up³yn¹³
od ostatniego Zebrania.
b) informacjê radnego z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego So³ectwo o pracach organów Gminy a w
szczególnoci tych organów, których jest cz³onkiem,
2. Z ka¿dego Zebrania sporz¹dza siê protokó³, który spisuje sekretarz Rady So³eckiej.
3. W protokóle umieszcza siê:
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a) miejsce i datê Zebrania,
b) stwierdzenie wa¿noci obrad na podstawie listy
obecnoci,
c) informacjê o przyjêciu porz¹dku obrad i jego zmianach,
d) treæ podjêtych uchwa³ wraz z wynikami g³osowania
e) treæ postulatów kierowanych do organów Gminy,
na które So³ectwo oczekiwaæ bêdzie pisemnej odpowiedzi,
f) podpisy (na ka¿dej stronie protokó³u) przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
4. Do protokó³u za³¹cza siê listê obecnoci i zawiadomienie o zebraniu wraz i zawartym w tym zawiadomieniu
porz¹dkiem obrad.
5. Protokó³ z zebrania bez za³¹czników (z odbitk¹ listy
obecnoci i zawiadomienia o zebraniu) przesy³a siê niezw³ocznie Zarz¹dowi.
So³tys
§ 16
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa i udzielanie pe³nomocnictwa do reprezentacji w pierwszej kolejnoci cz³onkowi
Rady So³eckiej starszemu wiekiem,
2) zwo³ywanie Zebrania,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkañców
dotycz¹cych So³ectwa i przedstawianie ich pod obrady Zebrania z zastrze¿eniem § 9 pkt 5,
5) przedstawianie Zebraniu spraw indywidualnych na
wniosek i za zgod¹ osób, których sprawa dotyczy.
§ 17
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. Na zasadach ustalonych przez Radê Miejsk¹ so³tysowi
przys³uguj¹ diety.
3. So³tysowi mog¹ byæ przyznane rodki na prowadzenia Biura So³eckiego. Do czasu przyznania rodków
wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do prowadzenia biura zapewnia Urz¹d Miejski.
4. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i z tego tytu³u przyznaæ mu wynagrodzenie.
Rada So³ecka
§ 18
1. Rada So³ecka liczy ³¹cznie z So³tysem 5 cz³onków. Poza
przewodnicz¹cym pozosta³y sk³ad Rady So³eckiej stanowi¹ sekretarz i cz³onkowie. Rada So³ecka sporód
siebie dokonuje wyboru sekretarza. Sekretarzem Rady
So³eckiej nie mo¿e byæ So³tys.
2. Rada So³ecka pomaga So³tysowi w zawiadamianiu
mieszkañców o maj¹cym siê odbyæ Zebraniu, a tak¿e
pomaga w planowaniu porz¹dku obrad.
3. Rada So³ecka dokonuje wstêpnej oceny spraw, które
maj¹ byæ przedmiotem obrad Zebrania.
4. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z So³tysem
w jego dzia³alnoci jako organu wykonawczego So³ectwa.
5. Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w kwartale.
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19
Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej z tym, ¿e So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê do
wyboru So³tysa kolejnej kadencji.
§ 20
1. W celu dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê nastêpuj¹ce czynnoci:
1) zebranie, które ma nazwê Zebrania Wiejskiego Wyborczego dalej zwanego Zebraniem Wyborczym
zwo³uje Zarz¹d w ci¹gu 60 dni od og³oszenia wyników powszechnych wyborów do samorz¹du gminnego. Zarz¹d mo¿e wskazaæ So³tysa pe³ni¹cego funkcjê albo radnego jako w³aciwych do zwo³ania Zebrania Wyborczego. Je¿eli w ci¹gu 60 dni Zarz¹d
nie zwo³a zebrania, ani te¿ nie wska¿e osoby w³aciwej do jego zwo³ania, Zebranie Wyborcze zwo³uje
najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej by³ej kadencji. Zebranie otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego zebrania so³tys, a w przypadku gdy nie jest to mo¿liwe, najstarszy wiekiem uczestnicz¹cy w zebraniu cz³onek Rady So³eckiej. Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie,
2) w celu dokonania wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
So³eckiej, Zebranie Wiejskie zwo³uje i mu przewodniczy So³tys,
3) przed rozpoczêciem Zebrania Wyborczego osoba
upowa¿niona do prowadzenia tego Zebrania jest
obowi¹zana sprawdziæ to¿samoæ obecnych i zgodnoæ danych osobowych z list¹ uprawnionych do
g³osowania sporz¹dzon¹ w Urzêdzie Miejskim Brusy,
4) przed przeprowadzeniem wyborów Zebranie Wyborcze wys³uchuje sprawozdania z dzia³añ So³tysa i Rady So³eckiej w okresie kadencji chyba, ¿e sprawozdanie zosta³o przedstawione podczas ostatniego w
up³ywaj¹cej kadencji Zebrania Wiejskiego,
5) wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje siê jednego dnia,
6) w celu wy³onienia kandydatów i przeprowadzenia
wyborów powo³uje siê trzyosobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹, której sk³ad po wyra¿eniu zgody przez kandydatów przyjmuje siê bez sprzeciwu. W razie zg³oszenia sprzeciwu, ka¿d¹ kandydaturê g³osuje siê
oddzielnie. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do funkcji w So³ectwie. Komisji Skrutacyjnej nale¿y zapewniæ warunki do pracy,
7) Komisja Skrutacyjna konstytuuje siê we w³asnym
gronie wyznaczaj¹c przewodnicz¹cego, sekretarza
i cz³onka,
8) Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przy pomocy
pozosta³ych cz³onków tej Komisji przyjmuje zg³oszenia kandydatów do pe³nienia funkcji. Po otrzymaniu
od kandydata zgody na kandydowanie, jego nazwisko umieszcza siê na widocznej dla wszystkich tablicy oraz w protokóle Zebrania Wiejskiego,
9) Komisja Skrutacyjna po braku dalszych zg³oszeñ do
kandydowania wpisuje nazwiska wszystkich kandy-
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datów na kartach w porz¹dku alfabetycznym. a nastêpnie rozdaje karty wyborcom po odczytaniu nazwiska ka¿dego z nich. Po rozdaniu kart przewodnicz¹cy Komisji albo przewodnicz¹cy obrad informuje o sposobie g³osowania,
10) karty do g³osowania przygotowuje Zarz¹d,
11) ustala siê nastêpuj¹cy tryb g³osowania
a) w przypadku wyboru so³tysa na karcie do g³osowania wyborca zaznacza nazwisko kandydata, którego wybiera. Ka¿dy znak wyró¿niaj¹cy
jedno nazwisko jest traktowany jako wybór, g³os
jest niewa¿ny, je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej ni¿ jedno zaznaczone nazwisko,
b) w przypadku wyboru rady so³eckiej, wyborca zaznacza taka iloæ kandydatów ile jest miejsc w
radzie so³eckiej; glos jest niewa¿ny je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej skreleñ ni¿ miejsc w radzie so³eckiej,
c) w wyborze okrelonym pod lit. a oraz b. g³os
jest wstrzymuj¹cy siê, je¿eli na karcie do g³osowania nie zosta³o zaznaczone ¿adne nazwisko;
12) po rozdaniu kart wyborca mo¿e g³osowaæ tylko raz,
a dokonanie b³êdnego skrelenia nie mo¿e byæ
powodem wydania drugiej karty do g³osowania,
13) po przeprowadzonym g³osowaniu, Komisja Skrutacyjna zbiera karty do urny, a nastêpnie przystêpuje do liczenia g³osów,
14) po obliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki g³osowania,
15) przeprowadzenie g³osowania i og³oszenie wyników
jest równoznaczne z podjêciem uchwa³y o wyborze; nie sporz¹dza siê uchwa³y je¿eli nie dokonano
wyboru.
2. Zasady ustalone w ust. 1 punkty od 5 do 7 mog¹ byæ
realizowane podczas ostatniego w kadencji Zebrania
Wiejskiego z tym, ¿e:
1) Kandydat mo¿e a¿ do chwili rozpoczêcia procedury
g³osowania z³o¿yæ rezygnacjê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej,
2) je¿eli na licie znajduje siê, mimo rezygnacji wiêcej
kandydatur ni¿ miejsc do objêcia funkcji, listy kandydatów nie uzupe³nia siê,
3) Zebranie Wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e Komisja Skrutacyjna wybrana w celu przeprowadzenia procedury wy³aniania kandydatów podczas ostatniego w
kadencji Zebrania Wiejskiego bêdzie prowadzi³a
swoje czynnoci podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego.
§ 21
Po przeprowadzonym g³osowaniu dokonuje siê nastêpuj¹cych czynnoci:
1) karty bior¹ce udzia³ w g³osowaniu przewodnicz¹cy
komisji skrutacyjnej niezw³ocznie umieszcza w kopercie a kopertê zakleja,
2) na opisanej kopercie w miejscu jej zamkniêcia sk³adaj¹ podpisy cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej,
3) kopertê wraz z protokó³em g³osowania przekazuje
siê niezw³ocznie obecnemu na Zebraniu cz³onkowi
Zarz¹du,
4) Cz³onek Zarz¹du odpowiada za niezw³oczne przekazanie opisanych wy¿ej dokumentów do akt So³ectwa prowadzonych przez Zarz¹d, niepónej jak nastêpnego dnia po wyborach,

5) je¿eli nie ma mo¿liwoci wykonania punktu 4), Zebranie wybiera osobê zaufan¹ i do jej obowi¹zków nale¿eæ bêdzie wykonanie okrelonych w tym punkcie czynnoci. Osoba zaufana przekazuje dokumentacjê z wyborów za pokwitowaniem.
§ 22
1. Wniosek o odwo³anie sk³ada siê pisemnie wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwo³anie mo¿e z³o¿yæ:
a) So³tys w stosunku do cz³onka Rady So³eckiej,
b) Zarz¹d albo Rada So³ecka albo 10% mieszkañców
w stosunku do So³tysa.
2. Przed g³osowaniem odwo³ania nale¿y wys³uchaæ wyjanieñ osoby, która ma byæ odwo³ana.
3. Po wys³uchaniu wyjanieñ przystêpuje siê do g³osowania. Dyskusji nie przeprowadza siê.
4. Wniosek o odwo³anie mo¿e byæ skutecznie cofniêty
wy³¹cznie przez wnioskodawców i do chwili poprzedzaj¹cej przeprowadzenie g³osowania.
5. G³osowanie w sprawie odwo³ania odbywa siê w takim
samym trybie jak g³osowanie przy wyborze.
6. Rezygnacjê z pe³nienia funkcji przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Przyjêcie
rezygnacji jest równoznaczne z odwo³aniem z pe³nienia funkcji.
7. Wyborów uzupe³niaj¹cych dokonuje siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od odwo³ania lub przyjêcia rezygnacji.
Osoba, która z³o¿y³a rezygnacjê obowi¹zana jest pe³niæ swoj¹ funkcjê a¿ do podjêcia przez Zebranie Wiejskie uchwa³y o przyjêciu rezygnacji chyba, ¿e jest to
niemo¿liwe.
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23
1. Nadzór ogólny nad So³ectwem sprawuje Rada Miejska poprzez:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu So³ectwa.
2. Kontrole pracy So³ectwa wykonuje Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej.
3. Zarz¹d sprawuje nadzór bie¿¹cy nad So³ectwem a tak¿e wspó³pracuje z organami So³ectwa.
§ 24
1. Zarz¹d mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania,
je¿eli stwierdzi, ¿e zosta³a podjêta z naruszeniem prawa.
2. Od uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y przys³uguje odwo³anie do Rady. O wniesieniu odwo³ania rozstrzyga Zebranie nie póniej jak w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty otrzymania uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y Zebrania. Odwo³anie do Rady Miejskiej wnosi So³tys za porednictwem Zarz¹du.
3. Rada Miejska rozstrzyga uchylaj¹c kwestionowan¹
uchwa³ê Zebrania albo uchwa³ê Zarz¹du wstrzymuj¹c¹ wykonanie uchwa³y Zebrania. Rada Miejska mo¿e
równie¿ uchyliæ obie uchwa³y, nakazaæ ponowne rozpatrzenie sprawy albo sama sprawê rozstrzygn¹æ.
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VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25
Zarz¹d prowadzi akta So³ectwa zebrane w jednej teczce. Z aktami So³ectwa mog¹ zapoznawaæ siê na terenie
Urzêdu radni, cz³onkowie Zarz¹du i mieszkañcy So³ectwa.

Statut So³ectwa G³ówczewice
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 26

§1

1. Statut Osiedla jest konsultowany z Zebraniem a nastêpnie uchwalany przez Radê.
2. Zmiany w Statucie mo¿na dokonywaæ z inicjatywy Zebrania i Rady.
3. Niniejszy Statut jest wa¿ny od dnia og³oszenia uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa z wyj¹tkiem
§ 18 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie od nastêpnej kadencji so³tysa i Rady So³eckiej.

1. Wie G³ówczewice jest z mocy prawa gminnego so³ectwem. So³ectwo G³ówczewice jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Brusy.1
2. So³ectwo dzia³a na podstawie ustawy2 , uchwa³ Rady
Miejskiej oraz Statutu So³ectwa.
3. Organy So³ectwa dbaj¹ o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
4. So³ectwo posiada zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci. Zdolnoæ s¹dowa oznacza, ¿e wspólnota mieszkañców jest uprawniona do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym.
5. Tworzenie w ramach so³ectwa, mniejszych jednostek
dokonywane jest na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej
podjêtej w porozumieniu z Zebraniem Wiejskim.
6. U¿yte w niniejszym Statucie skróty nazw oznaczaj¹:
1) so³ectwo  So³ectwo G³ówczewice,
2) Zebranie  Zebranie Wiejskie,
3) Mieszkaniec  mieszkaniec so³ectwa, do którego odpowiednio maj¹ zastosowanie przepisy ordynacji do
rad gmin, rad Powiatów i sejmików województw,
4) Gmina, Rada Miejska i Zarz¹d  odpowiednio Gminê Brusy, Radê Miejsk¹ w Brusach i Zarz¹d Miejski
w Brusach,
5) ustawa  ustawê wymienion¹ w przypisie 2.

SPIS TRECI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
II. ZADANIA SO£ECTWA
§2
III. W£ADANIE MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 3-§ 5
IV. ORGANY SO£ECTWA
§6
Zebranie Wiejskie
§ 7-§ 15
So³tys
§ 16-§ 17
Rada So³ecka
§ 18
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19-§ 22
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23-§ 24
VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25
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UCHWA£A Nr XXXI/332/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie statutu so³ectwa G³ówczewice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdziæ statut so³ectwa G³ówczewice, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.

II. ZADANIA SO£ECTWA
§2
Zadania So³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi i wspólnotami parafialnymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw mieszkañców wyra¿aj¹cych
siê miêdzy innymi w gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, w sprawach kultury wspó³¿ycia mieszkañców,
wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci,
dyscypliny spo³ecznej i poszanowania mienia,
2) dzia³anie na rzecz rozwoju owiaty i wychowania,
1)

2)

§3
Traci moc statut so³ectwa G³ówczewice przyjêty uchwa³¹ Nr VII/43/90 z 5 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia
statutów so³ectw i osiedli.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

3)

Mapka z granicami So³ectwa i nazwami ulic zostanie do³¹czona do Statutu.
Ustawa z dnia 8 marca l990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95,
poz. 602).
Art. 5. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej
rady ma ka¿dy obywatel polski, który najpóniej w dniu wyborów koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
tej rady.
Art. 6. Nie maj¹ prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym, 2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem s¹dowym.
Art. 7. Prawo wybieralnoci (bierne prawo wyborcze) przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania do danej rady.
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umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz
za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi,
podejmowanie samodzielne a tak¿e w porozumieniu z
organami Szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieci
m³odzie¿y,
organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami Gminy w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
podejmowanie inicjatyw spo³ecznych zmierzaj¹cych do
realizacji celów wy¿ej okrelonych,
podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny turystyczny, sportowy, kulturalny i wypoczynkowy.
III. W£ADANIE MIENIEM
I GOSPODARKA FINANSOWA
§3

1. So³ectwo mo¿e w³adaæ mieniem gminnym.
2. Mienie gminne jest przekazywane So³ectwu w zarz¹d
na skutek pozytywnego przyjêcia przez Radê uchwa³y
podjêtej w tej sprawie przez Zebranie bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów obecnych na Zebraniu.
3. So³ectwo w³ada mieniem w granicach ustalonych protokó³em zdawczo odbiorczym i uchwa³¹ Zarz¹du.
4. W³adaj¹c mieniem gminnym So³ectwo obowi¹zane jest
zachowaæ najwy¿sz¹ starannoæ.
§4
Budowa urz¹dzeñ infrastruktury wiejskiej na terenie
So³ectwa, realizowana jako inwestycja gminna, (wodoci¹gi, kanalizacja, drogi i owietlenie) mo¿e byæ poprzedzona finansowym wsparciem rodzin, osób i zak³adów.
§5
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹ w
ramach bud¿etu gminy na zasadach ustalonych Statutem Gminy.
2. So³ectwo mo¿e uzyskiwaæ dochody z:
1) dotacji z bud¿etu gminy,
2) sk³adek, darowizn i spadków,
3) dobrowolnych zbiórek,
4) prowadzonej dzia³alnoci.
§6
1. rodki pieniê¿ne przeznaczane w bud¿ecie Gminy na
potrzeby So³ectwa mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na cele, na które zosta³y przyznane.
2. Dochody i wydatki So³ectwa znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w bud¿ecie Gminy albo w oddzielnym za³¹czniku do bud¿etu.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§7
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys jako organ wykonawczy. So³tysa w jego pracy
wspomaga Rada So³ecka.

Zebranie Wiejskie
§8
1. Kompetencje uchwa³odawcze Zebrania obejmuj¹ kompetencje stanowi¹ce i opiniodawcze.
§9
Do kompetencji stanowi¹cych Zebrania nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach:
1) wyboru so³tysa, jego odwo³ania oraz przyjmowania
rezygnacji z pe³nienia funkcji so³tysa
2) wyboru cz³onka rady so³eckiej, odwo³ania z funkcji
cz³onka oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia
funkcji cz³onka rady so³eckiej,
3) wieloletnich programów gospodarczych so³ectwa,
4) organizowania samopomocy mieszkañców,
5) ustalania potrzeb so³ectwa i zg³aszanie ich do bud¿etu gminy w terminie okrelonym uchwa³a Rady
Miejskiej w sprawie procedury uchwalania bud¿etu,
6) przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa
i udzielanie im z tego tytu³u absolutorium w odrêbnych g³osowaniach,
7) uchwalania rodzaju i terminu realizacji inicjatywy
mieszkañców w sprawach zwi¹zanych z budow¹ infrastruktury,
8) wyra¿ania stanowiska w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania instytucji i zak³adów zlokalizowanych na
terenie So³ectwa a tak¿e funkcjonowania Urzêdu
Miejskiego,
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami So³ectwa w sprawach So³ectwa po wyborze formy i okreleniu zasad, w jakich bêdzie ona przeprowadzana,
z zastrze¿eniem zapisów § 10 Statutu Gminy.
§ 10
Do kompetencji opiniodawczych Zebrania Wiejskiego
nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach planowania
przestrzennego na terenie so³ectwa oraz w innych, istotnych dla ¿ycia mieszkañców So³ectwa.
§ 11
1. Zebranie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na wniosek Zarz¹du,
d) na wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
2. Je¿eli zwo³anie zebrania przez So³tysa nie jest mo¿liwe, Zebranie zwo³uje co najmniej dwu cz³onków Rady
So³eckiej w porozumieniu z radnym lub radnymi okrêgu wyborczego w którego sk³ad wchodzi so³ectwo.
3. Je¿eli Zebranie nie zosta³o zwo³ane w ci¹gu 14 dni
od z³o¿enia przez mieszkañców wniosku, o którym
mowa w ust. 1 lit. d Zarz¹d zwo³uje nadzwyczajne Zebranie wy³¹cznie w sprawie, w której mieszkañcy wyst¹pili z wnioskiem.
4. Zebrania odbywaj¹ siê na terenie so³ectwa chyba, ¿e
zwo³uj¹cy Zebranie zdecydowali o innej siedzibie.
5. Zebranie zwo³uje siê w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w roku w szczególnoci w celu dokonania
podzia³u funduszu so³eckiego oraz w celu przyjêcia
sprawozdania z pracy So³tysa i Rady So³eckiej.
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6. Ka¿dorazowo o zebraniu so³eckim powiadamiana jest
Rada Miejska i Zarz¹d Miejski.
§ 12
1. Dla wa¿noci obrad Zebrania powinno w nim uczestniczyæ co najmniej 20% mieszkañców.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, zebranie odbywa siê w drugim terminie, okrelonym na 1/2 godziny po terminie pierwotnym, bez wzglêdu na liczbê obecnych.
3. W Zebraniu obowi¹zani s¹ uczestniczyæ mieszkañcy
So³ectwa. Ponadto w Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez
mo¿liwoci g³osowania:
a) zaproszeni gocie i
b) osoby zarz¹dzaj¹ce zak³adami pracy zlokalizowanymi na terenie So³ectwa.
Warunek braku mo¿liwoci g³osowania nie dotyczy
osób wymienionych w pkt a i b je¿eli s¹ one mieszkañcami so³ectwa.
4. So³tysem mo¿e byæ wybierany mieszkaniec so³ectwa
posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 13
1. Uchwa³y Zebrania podejmowane w sprawach wyst¹pienia do Rady Miejskiej o przekazanie w zarz¹d mienia podejmowane s¹ przy zachowaniu bezwzglêdnej
wiêkszoci g³osów.
2. Wyboru so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Pozosta³e uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym przy zachowaniu zwyk³ej wiêkszoci g³osów lub
w inny sposób, je¿eli wniosek w sprawie ustalenia trybu podjêcia uchwa³y zyska³ poparcie wiêkszoci mieszkañców wa¿nie uczestnicz¹cych w zebraniu.
§ 14
1. Zebranie prowadzi So³tys.
2. So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia
Zebrania.
3. So³tys udziela g³osu w dyskusji w ka¿dej sprawie najwy¿ej dwa razy. G³os w dyskusji mo¿e trwaæ nie d³u¿ej
ni¿ 5 minut. So³tys okrela limit czasowy dla pierwszego wyst¹pienia referenta sprawy.
Zaproszeni do udzia³u w Zebraniu gocie mog¹ braæ
udzia³ w dyskusji w ka¿dej sprawie jeden raz, oraz udzielaæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi na wszystkie zadawane im przez mieszkañców pytania.
§ 15
1. Porz¹dek obrad Zebrania powinien w szczególnoci
zawieraæ:
a) sprawozdanie So³tysa z podejmowanych przez niego i Radê So³eck¹ dzia³añ w okresie, który up³yn¹³
od ostatniego Zebrania.
b) informacjê radnego z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego So³ectwo o pracach organów Gminy a w
szczególnoci tych organów, których jest cz³onkiem,
2. Z ka¿dego Zebrania sporz¹dza siê protokó³, który spisuje sekretarz Rady So³eckiej.
3. W protokóle umieszcza siê:
a) miejsce i datê Zebrania,
b) stwierdzenie wa¿noci obrad na podstawie listy
obecnoci,
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c) informacjê o przyjêciu porz¹dku obrad i jego zmianach,
d) treæ podjêtych uchwa³ wraz z wynikami g³osowania
e) treæ postulatów kierowanych do organów Gminy,
na które So³ectwo oczekiwaæ bêdzie pisemnej odpowiedzi,
f) podpisy (na ka¿dej stronie protokó³u) przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
4. Do protokó³u za³¹cza siê listê obecnoci i zawiadomienie o zebraniu wraz i zawartym w tym zawiadomieniu
porz¹dkiem obrad.
5. Protokó³ z zebrania bez za³¹czników (z odbitk¹ listy
obecnoci i zawiadomienia o zebraniu) przesy³a siê niezw³ocznie Zarz¹dowi.
So³tys
§ 16
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa i udzielanie pe³nomocnictwa do reprezentacji w pierwszej kolejnoci cz³onkowi
Rady So³eckiej starszemu wiekiem,
2) zwo³ywanie Zebrania,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkañców
dotycz¹cych So³ectwa i przedstawianie ich pod obrady Zebrania z zastrze¿eniem § 9 pkt 5,
5) przedstawianie Zebraniu spraw indywidualnych na
wniosek i za zgod¹ osób, których sprawa dotyczy.
§ 17
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. Na zasadach ustalonych przez Radê Miejsk¹ so³tysowi
przys³uguj¹ diety.
3. So³tysowi mog¹ byæ przyznane rodki na prowadzenia Biura So³eckiego. Do czasu przyznania rodków
wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do prowadzenia biura zapewnia Urz¹d Miejski.
4. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i z tego tytu³u przyznaæ mu wynagrodzenie.
Rada So³ecka
§ 18
1. Rada So³ecka liczy ³¹cznie z So³tysem 4 cz³onków. Poza
przewodnicz¹cym pozosta³y sk³ad Rady So³eckiej stanowi¹ sekretarz i cz³onkowie. Rada So³ecka sporód
siebie dokonuje wyboru sekretarza. Sekretarzem Rady
So³eckiej nie mo¿e byæ So³tys.
2. Rada So³ecka pomaga So³tysowi w zawiadamianiu
mieszkañców o maj¹cym siê odbyæ Zebraniu, a tak¿e
pomaga w planowaniu porz¹dku obrad.
3. Rada So³ecka dokonuje wstêpnej oceny spraw, które
maj¹ byæ przedmiotem obrad Zebrania.
4. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z So³tysem
w jego dzia³alnoci jako organu wykonawczego So³ectwa.
5. Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w kwartale.
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V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19
Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej z tym, ¿e So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê do
wyboru So³tysa kolejnej kadencji.
§ 20
1. W celu dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê nastêpuj¹ce czynnoci:
1) zebranie, które ma nazwê Zebrania Wiejskiego Wyborczego dalej zwanego Zebraniem Wyborczym
zwo³uje Zarz¹d w ci¹gu 60 dni od og³oszenia wyników powszechnych wyborów do samorz¹du gminnego. Zarz¹d mo¿e wskazaæ So³tysa pe³ni¹cego funkcjê albo radnego jako w³aciwych do zwo³ania Zebrania Wyborczego. Je¿eli w ci¹gu 60 dni Zarz¹d
nie zwo³a zebrania, ani te¿ nie wska¿e osoby w³aciwej do jego zwo³ania, Zebranie Wyborcze zwo³uje
najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej by³ej kadencji. Zebranie otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego zebrania so³tys, a w przypadku gdy nie jest to mo¿liwe, najstarszy wiekiem uczestnicz¹cy w zebraniu cz³onek Rady So³eckiej. Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie,
2) w celu dokonania wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
So³eckiej, Zebranie Wiejskie zwo³uje i mu przewodniczy So³tys,
3) przed rozpoczêciem Zebrania Wyborczego osoba
upowa¿niona do prowadzenia tego Zebrania jest
obowi¹zana sprawdziæ to¿samoæ obecnych i zgodnoæ danych osobowych z list¹ uprawnionych do
g³osowania sporz¹dzon¹ w Urzêdzie Miejskim Brusy,
4) przed przeprowadzeniem wyborów Zebranie Wyborcze wys³uchuje sprawozdania z dzia³añ So³tysa i Rady So³eckiej w okresie kadencji chyba, ¿e sprawozdanie zosta³o przedstawione podczas ostatniego w
up³ywaj¹cej kadencji Zebrania Wiejskiego,
5) wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje siê jednego dnia,
6) w celu wy³onienia kandydatów i przeprowadzenia
wyborów powo³uje siê trzyosobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹, której sk³ad po wyra¿eniu zgody przez kandydatów przyjmuje siê bez sprzeciwu. W razie zg³oszenia sprzeciwu, ka¿d¹ kandydaturê g³osuje siê
oddzielnie. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do funkcji w So³ectwie. Komisji Skrutacyjnej nale¿y zapewniæ warunki do pracy,
7) Komisja Skrutacyjna konstytuuje siê we w³asnym
gronie wyznaczaj¹c przewodnicz¹cego, sekretarza
i cz³onka,
8) Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przy pomocy
pozosta³ych cz³onków tej Komisji przyjmuje zg³oszenia kandydatów do pe³nienia funkcji. Po otrzymaniu
od kandydata zgody na kandydowanie, jego nazwisko umieszcza siê na widocznej dla wszystkich tablicy oraz w protokóle Zebrania Wiejskiego,
9) Komisja Skrutacyjna po braku dalszych zg³oszeñ do
kandydowania wpisuje nazwiska wszystkich kandydatów na kartach w porz¹dku alfabetycznym. a nastêpnie rozdaje karty wyborcom po odczytaniu nazwiska ka¿dego z nich. Po rozdaniu kart przewodni-

cz¹cy Komisji albo przewodnicz¹cy obrad informuje o sposobie g³osowania,
10) karty do g³osowania przygotowuje Zarz¹d,
11) ustala siê nastêpuj¹cy tryb g³osowania
a) w przypadku wyboru so³tysa na karcie do g³osowania wyborca zaznacza nazwisko kandydata, którego wybiera. Ka¿dy znak wyró¿niaj¹cy
jedno nazwisko jest traktowany jako wybór, g³os
jest niewa¿ny, je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej ni¿ jedno zaznaczone nazwisko,
b) w przypadku wyboru rady so³eckiej, wyborca zaznacza taka iloæ kandydatów ile jest miejsc w
radzie so³eckiej; glos jest niewa¿ny je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej skreleñ ni¿ miejsc w radzie so³eckiej,
c) w wyborze okrelonym pod lit. a oraz b. g³os
jest wstrzymuj¹cy siê, je¿eli na karcie do g³osowania nie zosta³o zaznaczone ¿adne nazwisko;
12) po rozdaniu kart wyborca mo¿e g³osowaæ tylko raz,
a dokonanie b³êdnego skrelenia nie mo¿e byæ powodem wydania drugiej karty do g³osowania,
13) po przeprowadzonym g³osowaniu, Komisja Skrutacyjna zbiera karty do urny, a nastêpnie przystêpuje do liczenia g³osów,
14) po obliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki g³osowania,
15) przeprowadzenie g³osowania i og³oszenie wyników
jest równoznaczne z podjêciem uchwa³y o wyborze; nie sporz¹dza siê uchwa³y je¿eli nie dokonano
wyboru.
2. Zasady ustalone w ust. 1 punkty od 5 do 7 mog¹ byæ
realizowane podczas ostatniego w kadencji Zebrania
Wiejskiego z tym, ¿e:
1) Kandydat mo¿e a¿ do chwili rozpoczêcia procedury
g³osowania z³o¿yæ rezygnacjê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej,
2) je¿eli na licie znajduje siê, mimo rezygnacji wiêcej
kandydatur ni¿ miejsc do objêcia funkcji, listy kandydatów nie uzupe³nia siê,
3) Zebranie Wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e Komisja Skrutacyjna wybrana w celu przeprowadzenia procedury wy³aniania kandydatów podczas ostatniego w
kadencji Zebrania Wiejskiego bêdzie prowadzi³a
swoje czynnoci podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego.
§ 21
Po przeprowadzonym g³osowaniu dokonuje siê nastêpuj¹cych czynnoci:
1) karty bior¹ce udzia³ w g³osowaniu przewodnicz¹cy
komisji skrutacyjnej niezw³ocznie umieszcza w kopercie a kopertê zakleja,
2) na opisanej kopercie w miejscu jej zamkniêcia sk³adaj¹ podpisy cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej,
3) kopertê wraz z protokó³em g³osowania przekazuje
siê niezw³ocznie obecnemu na Zebraniu cz³onkowi
Zarz¹du,
4) Cz³onek Zarz¹du odpowiada za niezw³oczne przekazanie opisanych wy¿ej dokumentów do akt So³ectwa prowadzonych przez Zarz¹d, niepónej jak nastêpnego dnia po wyborach,
5) je¿eli nie ma mo¿liwoci wykonania punktu 4), Zebranie wybiera osobê zaufan¹ i do jej obowi¹zków
nale¿eæ bêdzie wykonanie okrelonych w tym punk-
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cie czynnoci. Osoba zaufana przekazuje dokumentacjê z
wyborów za pokwitowaniem.
§ 22
1. Wniosek o odwo³anie sk³ada siê pisemnie wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwo³anie mo¿e z³o¿yæ:
a) So³tys w stosunku do cz³onka Rady So³eckiej,
b) Zarz¹d albo Rada So³ecka albo 10% mieszkañców
w stosunku do So³tysa.
2. Przed g³osowaniem odwo³ania nale¿y wys³uchaæ wyjanieñ osoby, która ma byæ odwo³ana.
3. Po wys³uchaniu wyjanieñ przystêpuje siê do g³osowania. Dyskusji nie przeprowadza siê.
4. Wniosek o odwo³anie mo¿e byæ skutecznie cofniêty
wy³¹cznie przez wnioskodawców i do chwili poprzedzaj¹cej przeprowadzenie g³osowania.
5. G³osowanie w sprawie odwo³ania odbywa siê w takim
samym trybie jak g³osowanie przy wyborze.
6. Rezygnacjê z pe³nienia funkcji przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Przyjêcie
rezygnacji jest równoznaczne z odwo³aniem z pe³nienia funkcji.
7. Wyborów uzupe³niaj¹cych dokonuje siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od odwo³ania lub przyjêcia rezygnacji.
Osoba, która z³o¿y³a rezygnacjê obowi¹zana jest pe³niæ swoj¹ funkcjê a¿ do podjêcia przez Zebranie Wiejskie uchwa³y o przyjêciu rezygnacji chyba, ¿e jest to
niemo¿liwe.
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23
1. Nadzór ogólny nad So³ectwem sprawuje Rada Miejska poprzez:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu So³ectwa.
2. Kontrole pracy So³ectwa wykonuje Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej.
3. Zarz¹d sprawuje nadzór bie¿¹cy nad So³ectwem a tak¿e wspó³pracuje z organami So³ectwa.
§ 24
1. Zarz¹d mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania,
je¿eli stwierdzi, ¿e zosta³a podjêta z naruszeniem prawa.
2. Od uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y przys³uguje odwo³anie do Rady. O wniesieniu odwo³ania rozstrzyga Zebranie nie póniej jak w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty otrzymania uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y Zebrania. Odwo³anie do Rady Miejskiej wnosi So³tys za porednictwem Zarz¹du.
3. Rada Miejska rozstrzyga uchylaj¹c kwestionowan¹
uchwa³ê Zebrania albo uchwa³ê Zarz¹du wstrzymuj¹c¹ wykonanie uchwa³y Zebrania. Rada Miejska mo¿e
równie¿ uchyliæ obie uchwa³y, nakazaæ ponowne rozpatrzenie sprawy albo sama sprawê rozstrzygn¹æ.
VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25
Zarz¹d prowadzi akta So³ectwa zebrane w jednej teczce. Z aktami So³ectwa mog¹ zapoznawaæ siê na terenie
Urzêdu radni, cz³onkowie Zarz¹du i mieszkañcy So³ectwa.

§ 26
1. Statut Osiedla jest konsultowany z Zebraniem a nastêpnie uchwalany przez Radê.
2. Zmiany w Statucie mo¿na dokonywaæ z inicjatywy Zebrania i Rady.
3. Niniejszy Statut jest wa¿ny od dnia og³oszenia uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa z wyj¹tkiem
§ 18 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie od nastêpnej kadencji so³tysa i Rady So³eckiej.
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§2
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UCHWA£A Nr XXXI/333/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie statutu so³ectwa Huta.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdziæ statut so³ectwa Huta, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.
§3
Traci moc statut so³ectwa Huta przyjêty uchwa³¹
Nr VII/43/90 z 5 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia
statutów so³ectw i osiedli.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXI/333/02
Rady Miejskiej w Brusach
Statut So³ectwa Huta
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Wsie Huta, Broda, Rudziny, Ch³opowy s¹ z mocy prawa gminnego so³ectwem. So³ectwo Huta jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Brusy.1
2. So³ectwo dzia³a na podstawie ustawy2 , uchwa³ Rady
Miejskiej oraz Statutu So³ectwa.
3. Organy So³ectwa dbaj¹ o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
4. So³ectwo posiada zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci. Zdolnoæ s¹dowa oznacza, ¿e wspólnota mieszkañców jest uprawniona do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym.
5. Tworzenie w ramach so³ectwa, mniejszych jednostek
dokonywane jest na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej
podjêtej w porozumieniu z Zebraniem Wiejskim.
6. U¿yte w niniejszym Statucie skróty nazw oznaczaj¹:
1) so³ectwo  So³ectwo Huta,
2) Zebranie  Zebranie Wiejskie,
3) Mieszkaniec  mieszkaniec so³ectwa, do którego odpowiednio maj¹ zastosowanie przepisy ordynacji do
rad gmin, rad Powiatów i sejmików województw,
4) Gmina, Rada Miejska i Zarz¹d  odpowiednio Gminê Brusy, Radê Miejsk¹ w Brusach i Zarz¹d Miejski
w Brusach,
5) ustawa  ustawê wymienion¹ w przypisie 2.
II. ZADANIA SO£ECTWA
§2
Zadania So³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi i wspólnotami parafialnymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw mieszkañców wyra¿aj¹cych siê miêdzy innymi w gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, w sprawach kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej i poszanowania mienia,
1)

2)

3)

Poz. 467

 1468 

Mapka z granicami So³ectwa i nazwami ulic zostanie do³¹czona do Statutu.
Ustawa z dnia 8 marca l990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95,
poz. 602).
Art. 5. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej
rady ma ka¿dy obywatel polski, który najpóniej w dniu wyborów koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
tej rady.
Art. 6. Nie maj¹ prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym, 2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem s¹dowym.
Art. 7. Prawo wybieralnoci (bierne prawo wyborcze) przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania do danej rady.

2) dzia³anie na rzecz rozwoju owiaty i wychowania,
umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz
za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi,
4) podejmowanie samodzielne a tak¿e w porozumieniu z
organami Szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieci
m³odzie¿y,
5) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami Gminy w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych zmierzaj¹cych do
realizacji celów wy¿ej okrelonych,
7) podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny turystyczny, sportowy, kulturalny i wypoczynkowy.
III. W£ADANIE MIENIEM
I GOSPODARKA FINANSOWA
§3
1. So³ectwo mo¿e w³adaæ mieniem gminnym.
2. Mienie gminne jest przekazywane So³ectwu w zarz¹d
na skutek pozytywnego przyjêcia przez Radê uchwa³y
podjêtej w tej sprawie przez Zebranie bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów obecnych na Zebraniu.
3. So³ectwo w³ada mieniem w granicach ustalonych protokó³em zdawczo odbiorczym i uchwa³¹ Zarz¹du.
4. W³adaj¹c mieniem gminnym So³ectwo obowi¹zane jest
zachowaæ najwy¿sz¹ starannoæ.
§4
Budowa urz¹dzeñ infrastruktury wiejskiej na terenie
So³ectwa, realizowana jako inwestycja gminna, (wodoci¹gi, kanalizacja, drogi i owietlenie) mo¿e byæ poprzedzona finansowym wsparciem rodzin, osób i zak³adów.
§5
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹ w
ramach bud¿etu gminy na zasadach ustalonych Statutem Gminy.
2. So³ectwo mo¿e uzyskiwaæ dochody z:
1) dotacji z bud¿etu gminy,
2) sk³adek, darowizn i spadków,
3) dobrowolnych zbiórek,
4) prowadzonej dzia³alnoci.
§6
1. rodki pieniê¿ne przeznaczane w bud¿ecie Gminy na
potrzeby So³ectwa mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na cele, na które zosta³y przyznane.
2. Dochody i wydatki So³ectwa znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w bud¿ecie Gminy albo w oddzielnym za³¹czniku do bud¿etu.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§7
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
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2) So³tys jako organ wykonawczy. So³tysa w jego pracy
wspomaga Rada So³ecka.
Zebranie Wiejskie
§8
1. Kompetencje uchwa³odawcze Zebrania obejmuj¹ kompetencje stanowi¹ce i opiniodawcze.
§9
Do kompetencji stanowi¹cych Zebrania nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach:
1) wyboru so³tysa, jego odwo³ania oraz przyjmowania
rezygnacji z pe³nienia funkcji so³tysa
2) wyboru cz³onka rady so³eckiej, odwo³ania z funkcji
cz³onka oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia
funkcji cz³onka rady so³eckiej,
3) wieloletnich programów gospodarczych so³ectwa,
4) organizowania samopomocy mieszkañców,
5) ustalania potrzeb so³ectwa i zg³aszanie ich do bud¿etu gminy w terminie okrelonym uchwa³a Rady
Miejskiej w sprawie procedury uchwalania bud¿etu,
6) przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa
i udzielanie im z tego tytu³u absolutorium w odrêbnych g³osowaniach,
7) uchwalania rodzaju i terminu realizacji inicjatywy
mieszkañców w sprawach zwi¹zanych z budow¹ infrastruktury,
8) wyra¿ania stanowiska w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania instytucji i zak³adów zlokalizowanych na
terenie So³ectwa a tak¿e funkcjonowania Urzêdu
Miejskiego,
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami So³ectwa w sprawach So³ectwa po wyborze formy i okreleniu zasad, w jakich bêdzie ona przeprowadzana,
z zastrze¿eniem zapisów § 10 Statutu Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dziej jak raz w roku w szczególnoci w celu dokonania
podzia³u funduszu so³eckiego oraz w celu przyjêcia
sprawozdania z pracy So³tysa i Rady So³eckiej.
6. Ka¿dorazowo o zebraniu so³eckim powiadamiana jest
Rada Miejska i Zarz¹d Miejski.
§ 12
1. Dla wa¿noci obrad Zebrania powinno w nim uczestniczyæ co najmniej 20% mieszkañców.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, zebranie odbywa siê w drugim terminie, okrelonym na 1/2 godziny po terminie pierwotnym, bez wzglêdu na liczbê obecnych.
3. W Zebraniu obowi¹zani s¹ uczestniczyæ mieszkañcy
So³ectwa. Ponadto w Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez
mo¿liwoci g³osowania:
a) zaproszeni gocie i
b) osoby zarz¹dzaj¹ce zak³adami pracy zlokalizowanymi na terenie So³ectwa.
Warunek braku mo¿liwoci g³osowania nie dotyczy
osób wymienionych w pkt a i b je¿eli s¹ one mieszkañcami so³ectwa.
4. So³tysem mo¿e byæ wybierany mieszkaniec so³ectwa
posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 13
1. Uchwa³y Zebrania podejmowane w sprawach wyst¹pienia do Rady Miejskiej o przekazanie w zarz¹d mienia podejmowane s¹ przy zachowaniu bezwzglêdnej
wiêkszoci g³osów.
2. Wyboru so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Pozosta³e uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym przy zachowaniu zwyk³ej wiêkszoci g³osów lub
w inny sposób, je¿eli wniosek w sprawie ustalenia trybu podjêcia uchwa³y zyska³ poparcie wiêkszoci mieszkañców wa¿nie uczestnicz¹cych w zebraniu.

§ 10

§ 14

Do kompetencji opiniodawczych Zebrania Wiejskiego
nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach planowania
przestrzennego na terenie so³ectwa oraz w innych, istotnych dla ¿ycia mieszkañców So³ectwa.

1. Zebranie prowadzi So³tys.
2. So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia
Zebrania.
3. So³tys udziela g³osu w dyskusji w ka¿dej sprawie najwy¿ej dwa razy. G³os w dyskusji mo¿e trwaæ nie d³u¿ej
ni¿ 5 minut. So³tys okrela limit czasowy dla pierwszego wyst¹pienia referenta sprawy.
Zaproszeni do udzia³u w Zebraniu gocie mog¹ braæ
udzia³ w dyskusji w ka¿dej sprawie jeden raz, oraz udzielaæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi na wszystkie zadawane im przez mieszkañców pytania.

§ 11
1. Zebranie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na wniosek Zarz¹du,
d) na wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
2. Je¿eli zwo³anie zebrania przez So³tysa nie jest mo¿liwe, Zebranie zwo³uje co najmniej dwu cz³onków Rady
So³eckiej w porozumieniu z radnym lub radnymi okrêgu wyborczego w którego sk³ad wchodzi so³ectwo.
3. Je¿eli Zebranie nie zosta³o zwo³ane w ci¹gu 14 dni
od z³o¿enia przez mieszkañców wniosku, o którym
mowa w ust. 1 lit. d Zarz¹d zwo³uje nadzwyczajne Zebranie wy³¹cznie w sprawie, w której mieszkañcy wyst¹pili z wnioskiem.
4. Zebrania odbywaj¹ siê na terenie so³ectwa chyba, ¿e
zwo³uj¹cy Zebranie zdecydowali o innej siedzibie.
5. Zebranie zwo³uje siê w miarê potrzeb, jednak nie rza-

§ 15
1. Porz¹dek obrad Zebrania powinien w szczególnoci
zawieraæ:
a) sprawozdanie So³tysa z podejmowanych przez niego i Radê So³eck¹ dzia³añ w okresie, który up³yn¹³
od ostatniego Zebrania.
b) informacjê radnego z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego So³ectwo o pracach organów Gminy a w
szczególnoci tych organów, których jest cz³onkiem,
2. Z ka¿dego Zebrania sporz¹dza siê protokó³, który spisuje sekretarz Rady So³eckiej.
3. W protokóle umieszcza siê:

Dziennik Urzêdowy
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a) miejsce i datê Zebrania,
b) stwierdzenie wa¿noci obrad na podstawie listy
obecnoci,
c) informacjê o przyjêciu porz¹dku obrad i jego zmianach,
d) treæ podjêtych uchwa³ wraz z wynikami g³osowania
e) treæ postulatów kierowanych do organów Gminy,
na które So³ectwo oczekiwaæ bêdzie pisemnej odpowiedzi,
f) podpisy (na ka¿dej stronie protokó³u) przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
4. Do protokó³u za³¹cza siê listê obecnoci i zawiadomienie o zebraniu wraz i zawartym w tym zawiadomieniu
porz¹dkiem obrad.
5. Protokó³ z zebrania bez za³¹czników (z odbitk¹ listy
obecnoci i zawiadomienia o zebraniu) przesy³a siê niezw³ocznie Zarz¹dowi.
So³tys
§ 16
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa i udzielanie pe³nomocnictwa do reprezentacji w pierwszej kolejnoci cz³onkowi
Rady So³eckiej starszemu wiekiem,
2) zwo³ywanie Zebrania,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkañców
dotycz¹cych So³ectwa i przedstawianie ich pod obrady Zebrania z zastrze¿eniem § 9 pkt 5,
5) przedstawianie Zebraniu spraw indywidualnych na
wniosek i za zgod¹ osób, których sprawa dotyczy.
§ 17
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. Na zasadach ustalonych przez Radê Miejsk¹ so³tysowi
przys³uguj¹ diety.
3. So³tysowi mog¹ byæ przyznane rodki na prowadzenia Biura So³eckiego. Do czasu przyznania rodków
wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do prowadzenia biura zapewnia Urz¹d Miejski.
4. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i z tego tytu³u przyznaæ mu wynagrodzenie.
Rada So³ecka
§ 18
1. Rada So³ecka liczy ³¹cznie z So³tysem 4 cz³onków. Poza
przewodnicz¹cym pozosta³y sk³ad Rady So³eckiej stanowi¹ sekretarz i cz³onkowie. Rada So³ecka sporód
siebie dokonuje wyboru sekretarza. Sekretarzem Rady
So³eckiej nie mo¿e byæ So³tys.
2. Rada So³ecka pomaga So³tysowi w zawiadamianiu
mieszkañców o maj¹cym siê odbyæ Zebraniu, a tak¿e
pomaga w planowaniu porz¹dku obrad.
3. Rada So³ecka dokonuje wstêpnej oceny spraw, które
maj¹ byæ przedmiotem obrad Zebrania.
4. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z So³tysem
w jego dzia³alnoci jako organu wykonawczego So³ectwa.
5. Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.

6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w kwartale.
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19
Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej z tym, ¿e So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê do
wyboru So³tysa kolejnej kadencji.
§ 20
1. W celu dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê nastêpuj¹ce czynnoci:
1) zebranie, które ma nazwê Zebrania Wiejskiego Wyborczego dalej zwanego Zebraniem Wyborczym
zwo³uje Zarz¹d w ci¹gu 60 dni od og³oszenia wyników powszechnych wyborów do samorz¹du gminnego. Zarz¹d mo¿e wskazaæ So³tysa pe³ni¹cego funkcjê albo radnego jako w³aciwych do zwo³ania Zebrania Wyborczego. Je¿eli w ci¹gu 60 dni Zarz¹d
nie zwo³a zebrania, ani te¿ nie wska¿e osoby w³aciwej do jego zwo³ania, Zebranie Wyborcze zwo³uje
najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej by³ej kadencji. Zebranie otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego zebrania so³tys, a w przypadku gdy nie jest to mo¿liwe, najstarszy wiekiem uczestnicz¹cy w zebraniu cz³onek Rady So³eckiej. Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie,
2) w celu dokonania wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
So³eckiej, Zebranie Wiejskie zwo³uje i mu przewodniczy So³tys,
3) przed rozpoczêciem Zebrania Wyborczego osoba
upowa¿niona do prowadzenia tego Zebrania jest
obowi¹zana sprawdziæ to¿samoæ obecnych i zgodnoæ danych osobowych z list¹ uprawnionych do
g³osowania sporz¹dzon¹ w Urzêdzie Miejskim Brusy,
4) przed przeprowadzeniem wyborów Zebranie Wyborcze wys³uchuje sprawozdania z dzia³añ So³tysa i Rady So³eckiej w okresie kadencji chyba, ¿e sprawozdanie zosta³o przedstawione podczas ostatniego w
up³ywaj¹cej kadencji Zebrania Wiejskiego,
5) wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje siê jednego dnia,
6) w celu wy³onienia kandydatów i przeprowadzenia
wyborów powo³uje siê trzyosobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹, której sk³ad po wyra¿eniu zgody przez kandydatów przyjmuje siê bez sprzeciwu. W razie zg³oszenia sprzeciwu, ka¿d¹ kandydaturê g³osuje siê
oddzielnie. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do funkcji w So³ectwie. Komisji Skrutacyjnej nale¿y zapewniæ warunki do pracy,
7) Komisja Skrutacyjna konstytuuje siê we w³asnym
gronie wyznaczaj¹c przewodnicz¹cego, sekretarza
i cz³onka,
8) Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przy pomocy
pozosta³ych cz³onków tej Komisji przyjmuje zg³oszenia kandydatów do pe³nienia funkcji. Po otrzymaniu
od kandydata zgody na kandydowanie, jego nazwisko umieszcza siê na widocznej dla wszystkich tablicy oraz w protokóle Zebrania Wiejskiego,
9) Komisja Skrutacyjna po braku dalszych zg³oszeñ do
kandydowania wpisuje nazwiska wszystkich kandy-
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datów na kartach w porz¹dku alfabetycznym. a nastêpnie rozdaje karty wyborcom po odczytaniu nazwiska ka¿dego z nich. Po rozdaniu kart przewodnicz¹cy Komisji albo przewodnicz¹cy obrad informuje o sposobie g³osowania,
10) karty do g³osowania przygotowuje Zarz¹d,
11) ustala siê nastêpuj¹cy tryb g³osowania
a) w przypadku wyboru so³tysa na karcie do g³osowania wyborca zaznacza nazwisko kandydata, którego wybiera. Ka¿dy znak wyró¿niaj¹cy
jedno nazwisko jest traktowany jako wybór, g³os
jest niewa¿ny, je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej ni¿ jedno zaznaczone nazwisko,
b) w przypadku wyboru rady so³eckiej, wyborca zaznacza taka iloæ kandydatów ile jest miejsc w
radzie so³eckiej; glos jest niewa¿ny je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej skreleñ ni¿ miejsc w radzie so³eckiej,
c) w wyborze okrelonym pod lit. a oraz b. g³os
jest wstrzymuj¹cy siê, je¿eli na karcie do g³osowania nie zosta³o zaznaczone ¿adne nazwisko;
12) po rozdaniu kart wyborca mo¿e g³osowaæ tylko raz,
a dokonanie b³êdnego skrelenia nie mo¿e byæ
powodem wydania drugiej karty do g³osowania,
13) po przeprowadzonym g³osowaniu, Komisja Skrutacyjna zbiera karty do urny, a nastêpnie przystêpuje do liczenia g³osów,
14) po obliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki g³osowania,
15) przeprowadzenie g³osowania i og³oszenie wyników
jest równoznaczne z podjêciem uchwa³y o wyborze; nie sporz¹dza siê uchwa³y je¿eli nie dokonano
wyboru.
2. Zasady ustalone w ust. 1 punkty od 5 do 7 mog¹ byæ
realizowane podczas ostatniego w kadencji Zebrania
Wiejskiego z tym, ¿e:
1) Kandydat mo¿e a¿ do chwili rozpoczêcia procedury
g³osowania z³o¿yæ rezygnacjê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej,
2) je¿eli na licie znajduje siê, mimo rezygnacji wiêcej
kandydatur ni¿ miejsc do objêcia funkcji, listy kandydatów nie uzupe³nia siê,
3) Zebranie Wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e Komisja Skrutacyjna wybrana w celu przeprowadzenia procedury wy³aniania kandydatów podczas ostatniego w
kadencji Zebrania Wiejskiego bêdzie prowadzi³a
swoje czynnoci podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego.
§ 21
Po przeprowadzonym g³osowaniu dokonuje siê nastêpuj¹cych czynnoci:
1) karty bior¹ce udzia³ w g³osowaniu przewodnicz¹cy
komisji skrutacyjnej niezw³ocznie umieszcza w kopercie a kopertê zakleja,
2) na opisanej kopercie w miejscu jej zamkniêcia sk³adaj¹ podpisy cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej,
3) kopertê wraz z protokó³em g³osowania przekazuje
siê niezw³ocznie obecnemu na Zebraniu cz³onkowi
Zarz¹du,
4) Cz³onek Zarz¹du odpowiada za niezw³oczne przekazanie opisanych wy¿ej dokumentów do akt So³ectwa prowadzonych przez Zarz¹d, niepónej jak nastêpnego dnia po wyborach,
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5) je¿eli nie ma mo¿liwoci wykonania punktu 4), Zebranie wybiera osobê zaufan¹ i do jej obowi¹zków nale¿eæ bêdzie wykonanie okrelonych w tym punkcie czynnoci. Osoba zaufana przekazuje dokumentacjê z wyborów za pokwitowaniem.
§ 22
1. Wniosek o odwo³anie sk³ada siê pisemnie wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwo³anie mo¿e z³o¿yæ:
a) So³tys w stosunku do cz³onka Rady So³eckiej,
b) Zarz¹d albo Rada So³ecka albo 10% mieszkañców
w stosunku do So³tysa.
2. Przed g³osowaniem odwo³ania nale¿y wys³uchaæ wyjanieñ osoby, która ma byæ odwo³ana.
3. Po wys³uchaniu wyjanieñ przystêpuje siê do g³osowania. Dyskusji nie przeprowadza siê.
4. Wniosek o odwo³anie mo¿e byæ skutecznie cofniêty
wy³¹cznie przez wnioskodawców i do chwili poprzedzaj¹cej przeprowadzenie g³osowania.
5. G³osowanie w sprawie odwo³ania odbywa siê w takim
samym trybie jak g³osowanie przy wyborze.
6. Rezygnacjê z pe³nienia funkcji przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Przyjêcie
rezygnacji jest równoznaczne z odwo³aniem z pe³nienia funkcji.
7. Wyborów uzupe³niaj¹cych dokonuje siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od odwo³ania lub przyjêcia rezygnacji.
Osoba, która z³o¿y³a rezygnacjê obowi¹zana jest pe³niæ swoj¹ funkcjê a¿ do podjêcia przez Zebranie Wiejskie uchwa³y o przyjêciu rezygnacji chyba, ¿e jest to
niemo¿liwe.
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23
1. Nadzór ogólny nad So³ectwem sprawuje Rada Miejska poprzez:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu So³ectwa.
2. Kontrole pracy So³ectwa wykonuje Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej.
3. Zarz¹d sprawuje nadzór bie¿¹cy nad So³ectwem a tak¿e wspó³pracuje z organami So³ectwa.
§ 24
1. Zarz¹d mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania,
je¿eli stwierdzi, ¿e zosta³a podjêta z naruszeniem prawa.
2. Od uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y przys³uguje odwo³anie do Rady. O wniesieniu odwo³ania rozstrzyga Zebranie nie póniej jak w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty otrzymania uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y Zebrania. Odwo³anie do Rady Miejskiej wnosi So³tys za porednictwem Zarz¹du.
3. Rada Miejska rozstrzyga uchylaj¹c kwestionowan¹
uchwa³ê Zebrania albo uchwa³ê Zarz¹du wstrzymuj¹c¹ wykonanie uchwa³y Zebrania. Rada Miejska mo¿e
równie¿ uchyliæ obie uchwa³y, nakazaæ ponowne rozpatrzenie sprawy albo sama sprawê rozstrzygn¹æ.
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXI/334/02
Rady Miejskiej w Brusach

VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25
Zarz¹d prowadzi akta So³ectwa zebrane w jednej teczce. Z aktami So³ectwa mog¹ zapoznawaæ siê na terenie
Urzêdu radni, cz³onkowie Zarz¹du i mieszkañcy So³ectwa.

Statut So³ectwa Kinice
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 26

§1

1. Statut Osiedla jest konsultowany z Zebraniem a nastêpnie uchwalany przez Radê.
2. Zmiany w Statucie mo¿na dokonywaæ z inicjatywy Zebrania i Rady.
3. Niniejszy Statut jest wa¿ny od dnia og³oszenia uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa z wyj¹tkiem
§ 18 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie od nastêpnej kadencji so³tysa i Rady So³eckiej.

1. Wsie Kinice jest z mocy prawa gminnego so³ectwem.
So³ectwo Kinice jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Brusy.1
2. So³ectwo dzia³a na podstawie ustawy2 , uchwa³ Rady
Miejskiej oraz Statutu So³ectwa.
3. Organy So³ectwa dbaj¹ o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
4. So³ectwo posiada zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci. Zdolnoæ s¹dowa oznacza, ¿e wspólnota mieszkañców jest uprawniona do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym.
5. Tworzenie w ramach so³ectwa, mniejszych jednostek
dokonywane jest na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej
podjêtej w porozumieniu z Zebraniem Wiejskim.
6. U¿yte w niniejszym Statucie skróty nazw oznaczaj¹:
1) so³ectwo  So³ectwo Kinice,
2) Zebranie  Zebranie Wiejskie,
3) Mieszkaniec  mieszkaniec so³ectwa, do którego odpowiednio maj¹ zastosowanie przepisy ordynacji do
rad gmin, rad Powiatów i sejmików województw,
4) Gmina, Rada Miejska i Zarz¹d  odpowiednio Gminê Brusy, Radê Miejsk¹ w Brusach i Zarz¹d Miejski
w Brusach,
5) ustawa  ustawê wymienion¹ w przypisie 2.
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UCHWA£A Nr XXXI/334/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie statutu so³ectwa Kinice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdziæ statut so³ectwa Kinice, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.
§3
Traci moc statut so³ectwa Leno przyjêty uchwa³¹ Nr
VIII/102/99 z 9 wrzenia 1999 r. w sprawie nadania statutu so³ectwa Kinice.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

II. ZADANIA SO£ECTWA
§2
Zadania So³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi i wspólnotami parafialnymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw mieszkañców wyra¿aj¹cych siê miêdzy innymi w gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, w sprawach kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej i poszanowania mienia,
1)

2)

3)

Mapka z granicami So³ectwa i nazwami ulic zostanie do³¹czona do Statutu.
Ustawa z dnia 8 marca l990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95,
poz. 602).
Art. 5. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej
rady ma ka¿dy obywatel polski, który najpóniej w dniu wyborów koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
tej rady.
Art. 6. Nie maj¹ prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym, 2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem s¹dowym.
Art. 7. Prawo wybieralnoci (bierne prawo wyborcze) przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania do danej rady.
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2) dzia³anie na rzecz rozwoju owiaty i wychowania,
umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz
za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi,
4) podejmowanie samodzielne a tak¿e w porozumieniu z
organami Szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieci
m³odzie¿y,
5) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami Gminy w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych zmierzaj¹cych do
realizacji celów wy¿ej okrelonych,
7) podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny turystyczny, sportowy, kulturalny i wypoczynkowy.
III. W£ADANIE MIENIEM
I GOSPODARKA FINANSOWA
§3
1. So³ectwo mo¿e w³adaæ mieniem gminnym.
2. Mienie gminne jest przekazywane So³ectwu w zarz¹d
na skutek pozytywnego przyjêcia przez Radê uchwa³y
podjêtej w tej sprawie przez Zebranie bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów obecnych na Zebraniu.
3. So³ectwo w³ada mieniem w granicach ustalonych protokó³em zdawczo odbiorczym i uchwa³¹ Zarz¹du.
4. W³adaj¹c mieniem gminnym So³ectwo obowi¹zane jest
zachowaæ najwy¿sz¹ starannoæ.
§4
Budowa urz¹dzeñ infrastruktury wiejskiej na terenie
So³ectwa, realizowana jako inwestycja gminna, (wodoci¹gi, kanalizacja, drogi i owietlenie) mo¿e byæ poprzedzona finansowym wsparciem rodzin, osób i zak³adów.
§5
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹ w
ramach bud¿etu gminy na zasadach ustalonych Statutem Gminy.
2. So³ectwo mo¿e uzyskiwaæ dochody z:
1) dotacji z bud¿etu gminy,
2) sk³adek, darowizn i spadków,
3) dobrowolnych zbiórek,
4) prowadzonej dzia³alnoci.
§6
1. rodki pieniê¿ne przeznaczane w bud¿ecie Gminy na
potrzeby So³ectwa mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na cele, na które zosta³y przyznane.
2. Dochody i wydatki So³ectwa znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w bud¿ecie Gminy albo w oddzielnym za³¹czniku do bud¿etu.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§7
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) So³tys jako organ wykonawczy. So³tysa w jego pracy
wspomaga Rada So³ecka.
Zebranie Wiejskie
§8
1. Kompetencje uchwa³odawcze Zebrania obejmuj¹ kompetencje stanowi¹ce i opiniodawcze.
§9
Do kompetencji stanowi¹cych Zebrania nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach:
1) wyboru so³tysa, jego odwo³ania oraz przyjmowania
rezygnacji z pe³nienia funkcji so³tysa
2) wyboru cz³onka rady so³eckiej, odwo³ania z funkcji
cz³onka oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia
funkcji cz³onka rady so³eckiej,
3) wieloletnich programów gospodarczych so³ectwa,
4) organizowania samopomocy mieszkañców,
5) ustalania potrzeb so³ectwa i zg³aszanie ich do bud¿etu gminy w terminie okrelonym uchwa³a Rady
Miejskiej w sprawie procedury uchwalania bud¿etu,
6) przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa
i udzielanie im z tego tytu³u absolutorium w odrêbnych g³osowaniach,
7) uchwalania rodzaju i terminu realizacji inicjatywy
mieszkañców w sprawach zwi¹zanych z budow¹ infrastruktury,
8) wyra¿ania stanowiska w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania instytucji i zak³adów zlokalizowanych na
terenie So³ectwa a tak¿e funkcjonowania Urzêdu
Miejskiego,
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami So³ectwa w sprawach So³ectwa po wyborze formy i okreleniu zasad, w jakich bêdzie ona przeprowadzana,
z zastrze¿eniem zapisów § 10 Statutu Gminy.
§ 10
Do kompetencji opiniodawczych Zebrania Wiejskiego
nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach planowania
przestrzennego na terenie so³ectwa oraz w innych, istotnych dla ¿ycia mieszkañców So³ectwa.
§ 11
1. Zebranie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na wniosek Zarz¹du,
d) na wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
2. Je¿eli zwo³anie zebrania przez So³tysa nie jest mo¿liwe, Zebranie zwo³uje co najmniej dwu cz³onków Rady
So³eckiej w porozumieniu z radnym lub radnymi okrêgu wyborczego w którego sk³ad wchodzi so³ectwo.
3. Je¿eli Zebranie nie zosta³o zwo³ane w ci¹gu 14 dni
od z³o¿enia przez mieszkañców wniosku, o którym
mowa w ust. 1 lit. d Zarz¹d zwo³uje nadzwyczajne Zebranie wy³¹cznie w sprawie, w której mieszkañcy wyst¹pili z wnioskiem.
4. Zebrania odbywaj¹ siê na terenie so³ectwa chyba, ¿e
zwo³uj¹cy Zebranie zdecydowali o innej siedzibie.
5. Zebranie zwo³uje siê w miarê potrzeb, jednak nie rza-
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dziej jak raz w roku w szczególnoci w celu dokonania
podzia³u funduszu so³eckiego oraz w celu przyjêcia
sprawozdania z pracy So³tysa i Rady So³eckiej.
6. Ka¿dorazowo o zebraniu so³eckim powiadamiana jest
Rada Miejska i Zarz¹d Miejski.
§ 12
1. Dla wa¿noci obrad Zebrania powinno w nim uczestniczyæ co najmniej 20% mieszkañców.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, zebranie odbywa siê w drugim terminie, okrelonym na 1/2 godziny po terminie pierwotnym, bez wzglêdu na liczbê obecnych.
3. W Zebraniu obowi¹zani s¹ uczestniczyæ mieszkañcy
So³ectwa. Ponadto w Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez
mo¿liwoci g³osowania:
a) zaproszeni gocie i
b) osoby zarz¹dzaj¹ce zak³adami pracy zlokalizowanymi na terenie So³ectwa.
Warunek braku mo¿liwoci g³osowania nie dotyczy
osób wymienionych w pkt a i b je¿eli s¹ one mieszkañcami so³ectwa.
4. So³tysem mo¿e byæ wybierany mieszkaniec so³ectwa
posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 13
1. Uchwa³y Zebrania podejmowane w sprawach wyst¹pienia do Rady Miejskiej o przekazanie w zarz¹d mienia podejmowane s¹ przy zachowaniu bezwzglêdnej
wiêkszoci g³osów.
2. Wyboru so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Pozosta³e uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym przy zachowaniu zwyk³ej wiêkszoci g³osów lub
w inny sposób, je¿eli wniosek w sprawie ustalenia trybu podjêcia uchwa³y zyska³ poparcie wiêkszoci mieszkañców wa¿nie uczestnicz¹cych w zebraniu.
§ 14
1. Zebranie prowadzi So³tys.
2. So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia
Zebrania.
3. So³tys udziela g³osu w dyskusji w ka¿dej sprawie najwy¿ej dwa razy. G³os w dyskusji mo¿e trwaæ nie d³u¿ej
ni¿ 5 minut. So³tys okrela limit czasowy dla pierwszego wyst¹pienia referenta sprawy.
Zaproszeni do udzia³u w Zebraniu gocie mog¹ braæ
udzia³ w dyskusji w ka¿dej sprawie jeden raz, oraz udzielaæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi na wszystkie zadawane im przez mieszkañców pytania.
§ 15
1. Porz¹dek obrad Zebrania powinien w szczególnoci
zawieraæ:
a) sprawozdanie So³tysa z podejmowanych przez niego i Radê So³eck¹ dzia³añ w okresie, który up³yn¹³
od ostatniego Zebrania.
b) informacjê radnego z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego So³ectwo o pracach organów Gminy a w
szczególnoci tych organów, których jest cz³onkiem,
2. Z ka¿dego Zebrania sporz¹dza siê protokó³, który spisuje sekretarz Rady So³eckiej.
3. W protokóle umieszcza siê:

a) miejsce i datê Zebrania,
b) stwierdzenie wa¿noci obrad na podstawie listy
obecnoci,
c) informacjê o przyjêciu porz¹dku obrad i jego zmianach,
d) treæ podjêtych uchwa³ wraz z wynikami g³osowania
e) treæ postulatów kierowanych do organów Gminy,
na które So³ectwo oczekiwaæ bêdzie pisemnej odpowiedzi,
f) podpisy (na ka¿dej stronie protokó³u) przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
4. Do protokó³u za³¹cza siê listê obecnoci i zawiadomienie o zebraniu wraz i zawartym w tym zawiadomieniu
porz¹dkiem obrad.
5. Protokó³ z zebrania bez za³¹czników (z odbitk¹ listy
obecnoci i zawiadomienia o zebraniu) przesy³a siê niezw³ocznie Zarz¹dowi.
So³tys
§ 16
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa i udzielanie pe³nomocnictwa do reprezentacji w pierwszej kolejnoci cz³onkowi
Rady So³eckiej starszemu wiekiem,
2) zwo³ywanie Zebrania,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkañców
dotycz¹cych So³ectwa i przedstawianie ich pod obrady Zebrania z zastrze¿eniem § 9 pkt 5,
5) przedstawianie Zebraniu spraw indywidualnych na
wniosek i za zgod¹ osób, których sprawa dotyczy.
§ 17
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. Na zasadach ustalonych przez Radê Miejsk¹ so³tysowi
przys³uguj¹ diety.
3. So³tysowi mog¹ byæ przyznane rodki na prowadzenia Biura So³eckiego. Do czasu przyznania rodków
wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do prowadzenia biura zapewnia Urz¹d Miejski.
4. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i z tego tytu³u przyznaæ mu wynagrodzenie.
Rada So³ecka
§ 18
1. Rada So³ecka liczy ³¹cznie z So³tysem 4 cz³onków. Poza
przewodnicz¹cym pozosta³y sk³ad Rady So³eckiej stanowi¹ sekretarz i cz³onkowie. Rada So³ecka sporód
siebie dokonuje wyboru sekretarza. Sekretarzem Rady
So³eckiej nie mo¿e byæ So³tys.
2. Rada So³ecka pomaga So³tysowi w zawiadamianiu
mieszkañców o maj¹cym siê odbyæ Zebraniu, a tak¿e
pomaga w planowaniu porz¹dku obrad.
3. Rada So³ecka dokonuje wstêpnej oceny spraw, które
maj¹ byæ przedmiotem obrad Zebrania.
4. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z So³tysem
w jego dzia³alnoci jako organu wykonawczego So³ectwa.
5. Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
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6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w kwartale.
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19
Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej z tym, ¿e So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê do
wyboru So³tysa kolejnej kadencji.
§ 20
1. W celu dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê nastêpuj¹ce czynnoci:
1) zebranie, które ma nazwê Zebrania Wiejskiego Wyborczego dalej zwanego Zebraniem Wyborczym
zwo³uje Zarz¹d w ci¹gu 60 dni od og³oszenia wyników powszechnych wyborów do samorz¹du gminnego. Zarz¹d mo¿e wskazaæ So³tysa pe³ni¹cego funkcjê albo radnego jako w³aciwych do zwo³ania Zebrania Wyborczego. Je¿eli w ci¹gu 60 dni Zarz¹d
nie zwo³a zebrania, ani te¿ nie wska¿e osoby w³aciwej do jego zwo³ania, Zebranie Wyborcze zwo³uje
najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej by³ej kadencji. Zebranie otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego zebrania so³tys, a w przypadku gdy nie jest to mo¿liwe, najstarszy wiekiem uczestnicz¹cy w zebraniu cz³onek Rady So³eckiej. Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie,
2) w celu dokonania wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
So³eckiej, Zebranie Wiejskie zwo³uje i mu przewodniczy So³tys,
3) przed rozpoczêciem Zebrania Wyborczego osoba
upowa¿niona do prowadzenia tego Zebrania jest
obowi¹zana sprawdziæ to¿samoæ obecnych i zgodnoæ danych osobowych z list¹ uprawnionych do
g³osowania sporz¹dzon¹ w Urzêdzie Miejskim Brusy,
4) przed przeprowadzeniem wyborów Zebranie Wyborcze wys³uchuje sprawozdania z dzia³añ So³tysa i Rady So³eckiej w okresie kadencji chyba, ¿e sprawozdanie zosta³o przedstawione podczas ostatniego w
up³ywaj¹cej kadencji Zebrania Wiejskiego,
5) wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje siê jednego dnia,
6) w celu wy³onienia kandydatów i przeprowadzenia
wyborów powo³uje siê trzyosobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹, której sk³ad po wyra¿eniu zgody przez kandydatów przyjmuje siê bez sprzeciwu. W razie zg³oszenia sprzeciwu, ka¿d¹ kandydaturê g³osuje siê
oddzielnie. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do funkcji w So³ectwie. Komisji Skrutacyjnej nale¿y zapewniæ warunki do pracy,
7) Komisja Skrutacyjna konstytuuje siê we w³asnym
gronie wyznaczaj¹c przewodnicz¹cego, sekretarza
i cz³onka,
8) Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przy pomocy
pozosta³ych cz³onków tej Komisji przyjmuje zg³oszenia kandydatów do pe³nienia funkcji. Po otrzymaniu
od kandydata zgody na kandydowanie, jego nazwisko umieszcza siê na widocznej dla wszystkich tablicy oraz w protokóle Zebrania Wiejskiego,
9) Komisja Skrutacyjna po braku dalszych zg³oszeñ do
kandydowania wpisuje nazwiska wszystkich kandy-
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datów na kartach w porz¹dku alfabetycznym. a nastêpnie rozdaje karty wyborcom po odczytaniu nazwiska ka¿dego z nich. Po rozdaniu kart przewodnicz¹cy Komisji albo przewodnicz¹cy obrad informuje o sposobie g³osowania,
10) karty do g³osowania przygotowuje Zarz¹d,
11) ustala siê nastêpuj¹cy tryb g³osowania
a) w przypadku wyboru so³tysa na karcie do g³osowania wyborca zaznacza nazwisko kandydata, którego wybiera. Ka¿dy znak wyró¿niaj¹cy
jedno nazwisko jest traktowany jako wybór, g³os
jest niewa¿ny, je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej ni¿ jedno zaznaczone nazwisko,
b) w przypadku wyboru rady so³eckiej, wyborca zaznacza taka iloæ kandydatów ile jest miejsc w
radzie so³eckiej; glos jest niewa¿ny je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej skreleñ ni¿ miejsc w radzie so³eckiej,
c) w wyborze okrelonym pod lit. a oraz b. g³os
jest wstrzymuj¹cy siê, je¿eli na karcie do g³osowania nie zosta³o zaznaczone ¿adne nazwisko;
12) po rozdaniu kart wyborca mo¿e g³osowaæ tylko raz,
a dokonanie b³êdnego skrelenia nie mo¿e byæ
powodem wydania drugiej karty do g³osowania,
13) po przeprowadzonym g³osowaniu, Komisja Skrutacyjna zbiera karty do urny, a nastêpnie przystêpuje do liczenia g³osów,
14) po obliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki g³osowania,
15) przeprowadzenie g³osowania i og³oszenie wyników
jest równoznaczne z podjêciem uchwa³y o wyborze; nie sporz¹dza siê uchwa³y je¿eli nie dokonano
wyboru.
2. Zasady ustalone w ust. 1 punkty od 5 do 7 mog¹ byæ
realizowane podczas ostatniego w kadencji Zebrania
Wiejskiego z tym, ¿e:
1) Kandydat mo¿e a¿ do chwili rozpoczêcia procedury
g³osowania z³o¿yæ rezygnacjê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej,
2) je¿eli na licie znajduje siê, mimo rezygnacji wiêcej
kandydatur ni¿ miejsc do objêcia funkcji, listy kandydatów nie uzupe³nia siê,
3) Zebranie Wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e Komisja Skrutacyjna wybrana w celu przeprowadzenia procedury wy³aniania kandydatów podczas ostatniego w
kadencji Zebrania Wiejskiego bêdzie prowadzi³a
swoje czynnoci podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego.
§ 21
Po przeprowadzonym g³osowaniu dokonuje siê nastêpuj¹cych czynnoci:
1) karty bior¹ce udzia³ w g³osowaniu przewodnicz¹cy
komisji skrutacyjnej niezw³ocznie umieszcza w kopercie a kopertê zakleja,
2) na opisanej kopercie w miejscu jej zamkniêcia sk³adaj¹ podpisy cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej,
3) kopertê wraz z protokó³em g³osowania przekazuje
siê niezw³ocznie obecnemu na Zebraniu cz³onkowi
Zarz¹du,
4) Cz³onek Zarz¹du odpowiada za niezw³oczne przekazanie opisanych wy¿ej dokumentów do akt So³ectwa prowadzonych przez Zarz¹d, niepónej jak nastêpnego dnia po wyborach,
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5) je¿eli nie ma mo¿liwoci wykonania punktu 4), Zebranie wybiera osobê zaufan¹ i do jej obowi¹zków
nale¿eæ bêdzie wykonanie okrelonych w tym punkcie czynnoci. Osoba zaufana przekazuje dokumentacjê z wyborów za pokwitowaniem.
§ 22
1. Wniosek o odwo³anie sk³ada siê pisemnie wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwo³anie mo¿e z³o¿yæ:
a) So³tys w stosunku do cz³onka Rady So³eckiej,
b) Zarz¹d albo Rada So³ecka albo 10% mieszkañców
w stosunku do So³tysa.
2. Przed g³osowaniem odwo³ania nale¿y wys³uchaæ wyjanieñ osoby, która ma byæ odwo³ana.
3. Po wys³uchaniu wyjanieñ przystêpuje siê do g³osowania. Dyskusji nie przeprowadza siê.
4. Wniosek o odwo³anie mo¿e byæ skutecznie cofniêty
wy³¹cznie przez wnioskodawców i do chwili poprzedzaj¹cej przeprowadzenie g³osowania.
5. G³osowanie w sprawie odwo³ania odbywa siê w takim
samym trybie jak g³osowanie przy wyborze.
6. Rezygnacjê z pe³nienia funkcji przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Przyjêcie rezygnacji jest równoznaczne z odwo³aniem z pe³nienia funkcji.
7. Wyborów uzupe³niaj¹cych dokonuje siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od odwo³ania lub przyjêcia rezygnacji.
Osoba, która z³o¿y³a rezygnacjê obowi¹zana jest pe³niæ
swoj¹ funkcjê a¿ do podjêcia przez Zebranie Wiejskie
uchwa³y o przyjêciu rezygnacji chyba, ¿e jest to niemo¿liwe.
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23
1. Nadzór ogólny nad So³ectwem sprawuje Rada Miejska poprzez:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu So³ectwa.
2. Kontrole pracy So³ectwa wykonuje Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej.
3. Zarz¹d sprawuje nadzór bie¿¹cy nad So³ectwem a tak¿e wspó³pracuje z organami So³ectwa.
§ 24
1. Zarz¹d mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania,
je¿eli stwierdzi, ¿e zosta³a podjêta z naruszeniem prawa.
2. Od uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y przys³uguje odwo³anie do Rady. O wniesieniu odwo³ania rozstrzyga Zebranie nie póniej jak w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty otrzymania uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y Zebrania. Odwo³anie do Rady Miejskiej wnosi So³tys za porednictwem Zarz¹du.
3. Rada Miejska rozstrzyga uchylaj¹c kwestionowan¹
uchwa³ê Zebrania albo uchwa³ê Zarz¹du wstrzymuj¹c¹ wykonanie uchwa³y Zebrania. Rada Miejska mo¿e
równie¿ uchyliæ obie uchwa³y, nakazaæ ponowne rozpatrzenie sprawy albo sama sprawê rozstrzygn¹æ.

VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25
Zarz¹d prowadzi akta So³ectwa zebrane w jednej teczce. Z aktami So³ectwa mog¹ zapoznawaæ siê na terenie
Urzêdu radni, cz³onkowie Zarz¹du i mieszkañcy So³ectwa.
§ 26
1. Statut Osiedla jest konsultowany z Zebraniem a nastêpnie uchwalany przez Radê.
2. Zmiany w Statucie mo¿na dokonywaæ z inicjatywy Zebrania i Rady.
3. Niniejszy Statut jest wa¿ny od dnia og³oszenia uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa z wyj¹tkiem
§ 18 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie od nastêpnej kadencji so³tysa i Rady So³eckiej.
SPIS TRECI
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§1
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§2
III. W£ADANIE MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 3-§ 5
IV. ORGANY SO£ECTWA
§6
Zebranie Wiejskie
§ 7-§ 15
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§ 16-§ 17
Rada So³ecka
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469
UCHWA£A Nr XXXI/335/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie statutu so³ectwa Kosobudy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdziæ statut so³ectwa Kosobudy, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.
§3
Traci moc statut so³ectwa Kosobudy przyjêty uchwa³¹
Nr VI/43/90 z 5 grudnia 1990 r. w sprawie nadania statutu
so³ectwa Kinice.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXI/334/02
Rady Miejskiej w Brusach
Statut So³ectwa Kosobudy
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Wsie Kosobudy jest z mocy prawa gminnego so³ectwem. So³ectwo Kinice jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Brusy.1
2. So³ectwo dzia³a na podstawie ustawy2 , uchwa³ Rady
Miejskiej oraz Statutu So³ectwa.
3. Organy So³ectwa dbaj¹ o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
4. So³ectwo posiada zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci. Zdolnoæ s¹dowa oznacza, ¿e wspólnota mieszkañców jest uprawniona do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym.
5. Tworzenie w ramach so³ectwa, mniejszych jednostek
dokonywane jest na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej
podjêtej w porozumieniu z Zebraniem Wiejskim.
6. U¿yte w niniejszym Statucie skróty nazw oznaczaj¹:
1) so³ectwo  So³ectwo Kosobudy,
2) Zebranie  Zebranie Wiejskie,
3) Mieszkaniec  mieszkaniec so³ectwa, do którego odpowiednio maj¹ zastosowanie przepisy ordynacji do
rad gmin, rad Powiatów i sejmików województw,
4) Gmina, Rada Miejska i Zarz¹d  odpowiednio Gminê Brusy, Radê Miejsk¹ w Brusach i Zarz¹d Miejski
w Brusach,
5) ustawa  ustawê wymienion¹ w przypisie 2.
II. ZADANIA SO£ECTWA
§2
Zadania So³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi i wspólnotami parafialnymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw mieszkañców wyra¿aj¹cych siê miêdzy innymi w gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, w sprawach kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej i poszanowania mienia,
1)

2)

3)

Mapka z granicami So³ectwa i nazwami ulic zostanie do³¹czona do Statutu.
Ustawa z dnia 8 marca l990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Nr 95,
poz. 602).
Art. 5. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej
rady ma ka¿dy obywatel polski, który najpóniej w dniu wyborów koñczy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
tej rady.
Art. 6. Nie maj¹ prawa wybierania osoby: 1) pozbawione praw
publicznych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym, 2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u Stanu,
3) ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem s¹dowym.
Art. 7. Prawo wybieralnoci (bierne prawo wyborcze) przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania do danej rady.
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2) dzia³anie na rzecz rozwoju owiaty i wychowania,
umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz
za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi,
4) podejmowanie samodzielne a tak¿e w porozumieniu z
organami Szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieci
m³odzie¿y,
5) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami Gminy w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych zmierzaj¹cych do
realizacji celów wy¿ej okrelonych,
7) podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny turystyczny, sportowy, kulturalny i wypoczynkowy.
III. W£ADANIE MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§3
1. So³ectwo mo¿e w³adaæ mieniem gminnym.
2. Mienie gminne jest przekazywane So³ectwu w zarz¹d
na skutek pozytywnego przyjêcia przez Radê uchwa³y
podjêtej w tej sprawie przez Zebranie bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów obecnych na Zebraniu.
3. So³ectwo w³ada mieniem w granicach ustalonych protokó³em zdawczo odbiorczym i uchwa³¹ Zarz¹du.
4. W³adaj¹c mieniem gminnym So³ectwo obowi¹zane jest
zachowaæ najwy¿sz¹ starannoæ.
§4
Budowa urz¹dzeñ infrastruktury wiejskiej na terenie
So³ectwa, realizowana jako inwestycja gminna, (wodoci¹gi, kanalizacja, drogi i owietlenie) mo¿e byæ poprzedzona finansowym wsparciem rodzin, osób i zak³adów.
§5
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹ w
ramach bud¿etu gminy na zasadach ustalonych Statutem Gminy.
2. So³ectwo mo¿e uzyskiwaæ dochody z:
1) dotacji z bud¿etu gminy,
2) sk³adek, darowizn i spadków,
3) dobrowolnych zbiórek,
4) prowadzonej dzia³alnoci.
§6
1. rodki pieniê¿ne przeznaczane w bud¿ecie Gminy na
potrzeby So³ectwa mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na cele, na które zosta³y przyznane.
2. Dochody i wydatki So³ectwa znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w bud¿ecie Gminy albo w oddzielnym za³¹czniku do bud¿etu.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§7
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
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2) So³tys jako organ wykonawczy. So³tysa w jego pracy
wspomaga Rada So³ecka.
Zebranie Wiejskie
§8
1. Kompetencje uchwa³odawcze Zebrania obejmuj¹ kompetencje stanowi¹ce i opiniodawcze.
§9

dziej jak raz w roku w szczególnoci w celu dokonania
podzia³u funduszu so³eckiego oraz w celu przyjêcia
sprawozdania z pracy So³tysa i Rady So³eckiej.
6. Ka¿dorazowo o zebraniu so³eckim powiadamiana jest
Rada Miejska i Zarz¹d Miejski.
§ 12
1. Dla wa¿noci obrad Zebrania powinno w nim uczestniczyæ co najmniej 20% mieszkañców.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, zebranie odbywa siê w drugim terminie, okrelonym na 1/2 godziny po terminie pierwotnym, bez wzglêdu na liczbê obecnych.
3. W Zebraniu obowi¹zani s¹ uczestniczyæ mieszkañcy
So³ectwa. Ponadto w Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez
mo¿liwoci g³osowania:
a) zaproszeni gocie i
b) osoby zarz¹dzaj¹ce zak³adami pracy zlokalizowanymi na terenie So³ectwa.
Warunek braku mo¿liwoci g³osowania nie dotyczy
osób wymienionych w pkt a i b je¿eli s¹ one mieszkañcami so³ectwa.
4. So³tysem mo¿e byæ wybierany mieszkaniec so³ectwa
posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze.

Do kompetencji stanowi¹cych Zebrania nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach:
1) wyboru so³tysa, jego odwo³ania oraz przyjmowania
rezygnacji z pe³nienia funkcji so³tysa
2) wyboru cz³onka rady so³eckiej, odwo³ania z funkcji
cz³onka oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia
funkcji cz³onka rady so³eckiej,
3) wieloletnich programów gospodarczych so³ectwa,
4) organizowania samopomocy mieszkañców,
5) ustalania potrzeb so³ectwa i zg³aszanie ich do bud¿etu gminy w terminie okrelonym uchwa³a Rady
Miejskiej w sprawie procedury uchwalania bud¿etu,
6) przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa
i udzielanie im z tego tytu³u absolutorium w odrêbnych g³osowaniach,
7) uchwalania rodzaju i terminu realizacji inicjatywy
mieszkañców w sprawach zwi¹zanych z budow¹ infrastruktury,
8) wyra¿ania stanowiska w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania instytucji i zak³adów zlokalizowanych na
terenie So³ectwa a tak¿e funkcjonowania Urzêdu
Miejskiego,
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami So³ectwa w sprawach So³ectwa po wyborze formy i okreleniu zasad, w jakich bêdzie ona przeprowadzana,
z zastrze¿eniem zapisów § 10 Statutu Gminy.

1. Uchwa³y Zebrania podejmowane w sprawach wyst¹pienia do Rady Miejskiej o przekazanie w zarz¹d mienia podejmowane s¹ przy zachowaniu bezwzglêdnej
wiêkszoci g³osów.
2. Wyboru so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Pozosta³e uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym przy zachowaniu zwyk³ej wiêkszoci g³osów lub
w inny sposób, je¿eli wniosek w sprawie ustalenia trybu podjêcia uchwa³y zyska³ poparcie wiêkszoci mieszkañców wa¿nie uczestnicz¹cych w zebraniu.

§ 10

§ 14

Do kompetencji opiniodawczych Zebrania Wiejskiego
nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach planowania
przestrzennego na terenie so³ectwa oraz w innych, istotnych dla ¿ycia mieszkañców So³ectwa.

1. Zebranie prowadzi So³tys.
2. So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia
Zebrania.
3. So³tys udziela g³osu w dyskusji w ka¿dej sprawie najwy¿ej dwa razy. G³os w dyskusji mo¿e trwaæ nie d³u¿ej
ni¿ 5 minut. So³tys okrela limit czasowy dla pierwszego wyst¹pienia referenta sprawy.
Zaproszeni do udzia³u w Zebraniu gocie mog¹ braæ
udzia³ w dyskusji w ka¿dej sprawie jeden raz, oraz udzielaæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi na wszystkie zadawane im przez mieszkañców pytania.

§ 11
1. Zebranie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na wniosek Zarz¹du,
d) na wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
2. Je¿eli zwo³anie zebrania przez So³tysa nie jest mo¿liwe, Zebranie zwo³uje co najmniej dwu cz³onków Rady
So³eckiej w porozumieniu z radnym lub radnymi okrêgu wyborczego w którego sk³ad wchodzi so³ectwo.
3. Je¿eli Zebranie nie zosta³o zwo³ane w ci¹gu 14 dni
od z³o¿enia przez mieszkañców wniosku, o którym
mowa w ust. 1 lit. d Zarz¹d zwo³uje nadzwyczajne Zebranie wy³¹cznie w sprawie, w której mieszkañcy wyst¹pili z wnioskiem.
4. Zebrania odbywaj¹ siê na terenie so³ectwa chyba, ¿e
zwo³uj¹cy Zebranie zdecydowali o innej siedzibie.
5. Zebranie zwo³uje siê w miarê potrzeb, jednak nie rza-

§ 13

§ 15
1. Porz¹dek obrad Zebrania powinien w szczególnoci
zawieraæ:
a) sprawozdanie So³tysa z podejmowanych przez niego i Radê So³eck¹ dzia³añ w okresie, który up³yn¹³
od ostatniego Zebrania.
b) informacjê radnego z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego So³ectwo o pracach organów Gminy a w
szczególnoci tych organów, których jest cz³onkiem,
2. Z ka¿dego Zebrania sporz¹dza siê protokó³, który spisuje sekretarz Rady So³eckiej.
3. W protokóle umieszcza siê:
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a) miejsce i datê Zebrania,
b) stwierdzenie wa¿noci obrad na podstawie listy
obecnoci,
c) informacjê o przyjêciu porz¹dku obrad i jego zmianach,
d) treæ podjêtych uchwa³ wraz z wynikami g³osowania
e) treæ postulatów kierowanych do organów Gminy,
na które So³ectwo oczekiwaæ bêdzie pisemnej odpowiedzi,
f) podpisy (na ka¿dej stronie protokó³u) przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
4. Do protokó³u za³¹cza siê listê obecnoci i zawiadomienie o zebraniu wraz i zawartym w tym zawiadomieniu
porz¹dkiem obrad.
5. Protokó³ z zebrania bez za³¹czników (z odbitk¹ listy
obecnoci i zawiadomienia o zebraniu) przesy³a siê niezw³ocznie Zarz¹dowi.
So³tys
§ 16
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa i udzielanie pe³nomocnictwa do reprezentacji w pierwszej kolejnoci cz³onkowi
Rady So³eckiej starszemu wiekiem,
2) zwo³ywanie Zebrania,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkañców
dotycz¹cych So³ectwa i przedstawianie ich pod obrady Zebrania z zastrze¿eniem § 9 pkt 5,
5) przedstawianie Zebraniu spraw indywidualnych na
wniosek i za zgod¹ osób, których sprawa dotyczy.
§ 17
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. Na zasadach ustalonych przez Radê Miejsk¹ so³tysowi
przys³uguj¹ diety.
3. So³tysowi mog¹ byæ przyznane rodki na prowadzenia Biura So³eckiego. Do czasu przyznania rodków
wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do prowadzenia biura zapewnia Urz¹d Miejski.
4. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i z tego tytu³u przyznaæ mu wynagrodzenie.
Rada So³ecka
§ 18
1. Rada So³ecka liczy ³¹cznie z So³tysem 6 cz³onków. Poza
przewodnicz¹cym pozosta³y sk³ad Rady So³eckiej stanowi¹ sekretarz i cz³onkowie. Rada So³ecka sporód
siebie dokonuje wyboru sekretarza. Sekretarzem Rady
So³eckiej nie mo¿e byæ So³tys.
2. Rada So³ecka pomaga So³tysowi w zawiadamianiu
mieszkañców o maj¹cym siê odbyæ Zebraniu, a tak¿e
pomaga w planowaniu porz¹dku obrad.
3. Rada So³ecka dokonuje wstêpnej oceny spraw, które
maj¹ byæ przedmiotem obrad Zebrania.
4. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z So³tysem
w jego dzia³alnoci jako organu wykonawczego So³ectwa.
5. Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.

Dziennik Urzêdowy
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6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w kwartale.
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19
Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej z tym, ¿e So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê do
wyboru So³tysa kolejnej kadencji.
§ 20
1. W celu dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê nastêpuj¹ce czynnoci:
1) zebranie, które ma nazwê Zebrania Wiejskiego Wyborczego dalej zwanego Zebraniem Wyborczym
zwo³uje Zarz¹d w ci¹gu 60 dni od og³oszenia wyników powszechnych wyborów do samorz¹du gminnego. Zarz¹d mo¿e wskazaæ So³tysa pe³ni¹cego funkcjê albo radnego jako w³aciwych do zwo³ania Zebrania Wyborczego. Je¿eli w ci¹gu 60 dni Zarz¹d
nie zwo³a zebrania, ani te¿ nie wska¿e osoby w³aciwej do jego zwo³ania, Zebranie Wyborcze zwo³uje
najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej by³ej kadencji. Zebranie otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego zebrania so³tys, a w przypadku gdy nie jest to mo¿liwe, najstarszy wiekiem uczestnicz¹cy w zebraniu cz³onek Rady So³eckiej. Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie,
2) w celu dokonania wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
So³eckiej, Zebranie Wiejskie zwo³uje i mu przewodniczy So³tys,
3) przed rozpoczêciem Zebrania Wyborczego osoba
upowa¿niona do prowadzenia tego Zebrania jest
obowi¹zana sprawdziæ to¿samoæ obecnych i zgodnoæ danych osobowych z list¹ uprawnionych do
g³osowania sporz¹dzon¹ w Urzêdzie Miejskim Brusy,
4) przed przeprowadzeniem wyborów Zebranie Wyborcze wys³uchuje sprawozdania z dzia³añ So³tysa i Rady So³eckiej w okresie kadencji chyba, ¿e sprawozdanie zosta³o przedstawione podczas ostatniego w
up³ywaj¹cej kadencji Zebrania Wiejskiego,
5) wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje siê jednego dnia,
6) w celu wy³onienia kandydatów i przeprowadzenia
wyborów powo³uje siê trzyosobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹, której sk³ad po wyra¿eniu zgody przez kandydatów przyjmuje siê bez sprzeciwu. W razie zg³oszenia sprzeciwu, ka¿d¹ kandydaturê g³osuje siê
oddzielnie. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do funkcji w So³ectwie. Komisji Skrutacyjnej nale¿y zapewniæ warunki do pracy,
7) Komisja Skrutacyjna konstytuuje siê we w³asnym
gronie wyznaczaj¹c przewodnicz¹cego, sekretarza
i cz³onka,
8) Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przy pomocy
pozosta³ych cz³onków tej Komisji przyjmuje zg³oszenia kandydatów do pe³nienia funkcji. Po otrzymaniu
od kandydata zgody na kandydowanie, jego nazwisko umieszcza siê na widocznej dla wszystkich tablicy oraz w protokóle Zebrania Wiejskiego,
9) Komisja Skrutacyjna po braku dalszych zg³oszeñ do
kandydowania wpisuje nazwiska wszystkich kandy-
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datów na kartach w porz¹dku alfabetycznym. a nastêpnie rozdaje karty wyborcom po odczytaniu nazwiska ka¿dego z nich. Po rozdaniu kart przewodnicz¹cy Komisji albo przewodnicz¹cy obrad informuje o sposobie g³osowania,
10) karty do g³osowania przygotowuje Zarz¹d,
11) ustala siê nastêpuj¹cy tryb g³osowania
a) w przypadku wyboru so³tysa na karcie do g³osowania wyborca zaznacza nazwisko kandydata, którego wybiera. Ka¿dy znak wyró¿niaj¹cy
jedno nazwisko jest traktowany jako wybór, g³os
jest niewa¿ny, je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej ni¿ jedno zaznaczone nazwisko,
b) w przypadku wyboru rady so³eckiej, wyborca zaznacza taka iloæ kandydatów ile jest miejsc w
radzie so³eckiej; glos jest niewa¿ny je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej skreleñ ni¿ miejsc w radzie so³eckiej,
c) w wyborze okrelonym pod lit. a oraz b. g³os
jest wstrzymuj¹cy siê, je¿eli na karcie do g³osowania nie zosta³o zaznaczone ¿adne nazwisko;
12) po rozdaniu kart wyborca mo¿e g³osowaæ tylko raz,
a dokonanie b³êdnego skrelenia nie mo¿e byæ
powodem wydania drugiej karty do g³osowania,
13) po przeprowadzonym g³osowaniu, Komisja Skrutacyjna zbiera karty do urny, a nastêpnie przystêpuje do liczenia g³osów,
14) po obliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki g³osowania,
15) przeprowadzenie g³osowania i og³oszenie wyników
jest równoznaczne z podjêciem uchwa³y o wyborze; nie sporz¹dza siê uchwa³y je¿eli nie dokonano
wyboru.
2. Zasady ustalone w ust. 1 punkty od 5 do 7 mog¹ byæ
realizowane podczas ostatniego w kadencji Zebrania
Wiejskiego z tym, ¿e:
1) Kandydat mo¿e a¿ do chwili rozpoczêcia procedury
g³osowania z³o¿yæ rezygnacjê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej,
2) je¿eli na licie znajduje siê, mimo rezygnacji wiêcej
kandydatur ni¿ miejsc do objêcia funkcji, listy kandydatów nie uzupe³nia siê,
3) Zebranie Wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e Komisja Skrutacyjna wybrana w celu przeprowadzenia procedury wy³aniania kandydatów podczas ostatniego w
kadencji Zebrania Wiejskiego bêdzie prowadzi³a
swoje czynnoci podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego.
§ 21
Po przeprowadzonym g³osowaniu dokonuje siê nastêpuj¹cych czynnoci:
1) karty bior¹ce udzia³ w g³osowaniu przewodnicz¹cy
komisji skrutacyjnej niezw³ocznie umieszcza w kopercie a kopertê zakleja,
2) na opisanej kopercie w miejscu jej zamkniêcia sk³adaj¹ podpisy cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej,
3) kopertê wraz z protokó³em g³osowania przekazuje
siê niezw³ocznie obecnemu na Zebraniu cz³onkowi
Zarz¹du,
4) Cz³onek Zarz¹du odpowiada za niezw³oczne przekazanie opisanych wy¿ej dokumentów do akt So³ectwa prowadzonych przez Zarz¹d, niepónej jak nastêpnego dnia po wyborach,

5) je¿eli nie ma mo¿liwoci wykonania punktu 4), Zebranie wybiera osobê zaufan¹ i do jej obowi¹zków nale¿eæ bêdzie wykonanie okrelonych w tym punkcie czynnoci. Osoba zaufana przekazuje dokumentacjê z wyborów za pokwitowaniem.
§ 22
1. Wniosek o odwo³anie sk³ada siê pisemnie wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwo³anie mo¿e z³o¿yæ:
a) So³tys w stosunku do cz³onka Rady So³eckiej,
b) Zarz¹d albo Rada So³ecka albo 10% mieszkañców
w stosunku do So³tysa.
2. Przed g³osowaniem odwo³ania nale¿y wys³uchaæ wyjanieñ osoby, która ma byæ odwo³ana.
3. Po wys³uchaniu wyjanieñ przystêpuje siê do g³osowania. Dyskusji nie przeprowadza siê.
4. Wniosek o odwo³anie mo¿e byæ skutecznie cofniêty
wy³¹cznie przez wnioskodawców i do chwili poprzedzaj¹cej przeprowadzenie g³osowania.
5. G³osowanie w sprawie odwo³ania odbywa siê w takim
samym trybie jak g³osowanie przy wyborze.
6. Rezygnacjê z pe³nienia funkcji przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Przyjêcie rezygnacji jest równoznaczne z odwo³aniem z pe³nienia funkcji.
7. Wyborów uzupe³niaj¹cych dokonuje siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od odwo³ania lub przyjêcia rezygnacji.
Osoba, która z³o¿y³a rezygnacjê obowi¹zana jest pe³niæ
swoj¹ funkcjê a¿ do podjêcia przez Zebranie Wiejskie
uchwa³y o przyjêciu rezygnacji chyba, ¿e jest to niemo¿liwe.
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23
1. Nadzór ogólny nad So³ectwem sprawuje Rada Miejska poprzez:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu So³ectwa.
2. Kontrole pracy So³ectwa wykonuje Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej.
3. Zarz¹d sprawuje nadzór bie¿¹cy nad So³ectwem a tak¿e wspó³pracuje z organami So³ectwa.
§ 24
1. Zarz¹d mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania,
je¿eli stwierdzi, ¿e zosta³a podjêta z naruszeniem prawa.
2. Od uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y przys³uguje odwo³anie do Rady. O wniesieniu odwo³ania rozstrzyga Zebranie nie póniej jak w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty otrzymania uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y Zebrania. Odwo³anie do Rady Miejskiej wnosi So³tys za porednictwem Zarz¹du.
3. Rada Miejska rozstrzyga uchylaj¹c kwestionowan¹
uchwa³ê Zebrania albo uchwa³ê Zarz¹du wstrzymuj¹c¹ wykonanie uchwa³y Zebrania. Rada Miejska mo¿e
równie¿ uchyliæ obie uchwa³y, nakazaæ ponowne rozpatrzenie sprawy albo sama sprawê rozstrzygn¹æ.
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VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXI/336/02
Rady Miejskiej w Brusach

Zarz¹d prowadzi akta So³ectwa zebrane w jednej teczce. Z aktami So³ectwa mog¹ zapoznawaæ siê na terenie
Urzêdu radni, cz³onkowie Zarz¹du i mieszkañcy So³ectwa.

Statut So³ectwa Leno
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 26

§1

1. Statut Osiedla jest konsultowany z Zebraniem a nastêpnie uchwalany przez Radê.
2. Zmiany w Statucie mo¿na dokonywaæ z inicjatywy Zebrania i Rady.
3. Niniejszy Statut jest wa¿ny od dnia og³oszenia uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa z wyj¹tkiem
§ 18 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie od nastêpnej kadencji so³tysa i Rady So³eckiej.

1. Wsie Leno, Kaszuba, Wysoka Zaborska s¹ z mocy prawa gminnego so³ectwem. So³ectwo Leno jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Brusy.1
2. So³ectwo dzia³a na podstawie ustawy2 , uchwa³ Rady
Miejskiej oraz Statutu So³ectwa.
3. Organy So³ectwa dbaj¹ o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
4. So³ectwo posiada zdolnoæ s¹dow¹ w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci. Zdolnoæ s¹dowa oznacza, ¿e wspólnota mieszkañców jest uprawniona do
wystêpowania jako samodzielny podmiot w postêpowaniu cywilnym.
5. Tworzenie w ramach so³ectwa, mniejszych jednostek
dokonywane jest na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej
podjêtej w porozumieniu z Zebraniem Wiejskim.
6. U¿yte w niniejszym Statucie skróty nazw oznaczaj¹:
1) so³ectwo  So³ectwo Leno,
2) Zebranie  Zebranie Wiejskie,
3) Mieszkaniec  mieszkaniec so³ectwa, do którego odpowiednio maj¹ zastosowanie przepisy ordynacji do
rad gmin, rad Powiatów i sejmików województw,
4) Gmina, Rada Miejska i Zarz¹d  odpowiednio Gminê Brusy, Radê Miejsk¹ w Brusach i Zarz¹d Miejski
w Brusach,
5) ustawa  ustawê wymienion¹ w przypisie 2.

SPIS TRECI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
II. ZADANIA SO£ECTWA
§2
III. W£ADANIE MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 3-§ 5
IV. ORGANY SO£ECTWA
§6
Zebranie Wiejskie
§ 7-§ 15
So³tys
§ 16-§ 17
Rada So³ecka
§ 18
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19-§ 22
VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM
§ 23-§ 24
VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25

470
UCHWA£A Nr XXXI/336/02
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie statutu so³ectwa Leno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdziæ statut so³ectwa Leno, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Brusach.
§3
Traci moc statut so³ectwa Leno przyjêty uchwa³¹
Nr VII/43/90 z 5 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia
statutów so³ectw i osiedli.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

II. ZADANIA SO£ECTWA
§2
Zadania So³ectwa obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wspó³dzia³anie z miejscowymi organizacjami spo³ecznymi i wspólnotami parafialnymi w sprawach kszta³towania w³aciwych postaw mieszkañców wyra¿aj¹cych siê miêdzy innymi w gotowoci niesienia pomocy s¹siedzkiej, w sprawach kultury wspó³¿ycia mieszkañców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarnoci, dyscypliny spo³ecznej i poszanowania mienia,
2) dzia³anie na rzecz rozwoju owiaty i wychowania,
umacniania rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z zewn¹trz
za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi,
4) podejmowanie samodzielne a tak¿e w porozumieniu z
organami Szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieci
m³odzie¿y,
5) organizowanie i wspó³dzia³anie z w³aciwymi organami Gminy w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych zmierzaj¹cych do
realizacji celów wy¿ej okrelonych,
7) podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny turystyczny, sportowy, kulturalny i wypoczynkowy.
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III. W£ADANIE MIENIEM
I GOSPODARKA FINANSOWA
§3
1. So³ectwo mo¿e w³adaæ mieniem gminnym.
2. Mienie gminne jest przekazywane So³ectwu w zarz¹d
na skutek pozytywnego przyjêcia przez Radê uchwa³y
podjêtej w tej sprawie przez Zebranie bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów obecnych na Zebraniu.
3. So³ectwo w³ada mieniem w granicach ustalonych protokó³em zdawczo odbiorczym i uchwa³¹ Zarz¹du.
4. W³adaj¹c mieniem gminnym So³ectwo obowi¹zane jest
zachowaæ najwy¿sz¹ starannoæ.
§4
Budowa urz¹dzeñ infrastruktury wiejskiej na terenie
So³ectwa, realizowana jako inwestycja gminna, (wodoci¹gi, kanalizacja, drogi i owietlenie) mo¿e byæ poprzedzona finansowym wsparciem rodzin, osób i zak³adów.
§5
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹ w
ramach bud¿etu gminy na zasadach ustalonych Statutem Gminy.
2. So³ectwo mo¿e uzyskiwaæ dochody z:
1) dotacji z bud¿etu gminy,
2) sk³adek, darowizn i spadków,
3) dobrowolnych zbiórek,
4) prowadzonej dzia³alnoci.
§6
1. rodki pieniê¿ne przeznaczane w bud¿ecie Gminy na
potrzeby So³ectwa mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na cele, na które zosta³y przyznane.
2. Dochody i wydatki So³ectwa znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w bud¿ecie Gminy albo w oddzielnym za³¹czniku do bud¿etu.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§7
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys jako organ wykonawczy. So³tysa w jego pracy wspomaga Rada So³ecka.

6) przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego
sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa i udzielanie im z tego tytu³u absolutorium w odrêbnych g³osowaniach,
7) uchwalania rodzaju i terminu realizacji inicjatywy mieszkañców w sprawach zwi¹zanych z budow¹ infrastruktury,
8) wyra¿ania stanowiska w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania instytucji i zak³adów zlokalizowanych na terenie So³ectwa a tak¿e funkcjonowania Urzêdu Miejskiego,
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami So³ectwa
w sprawach So³ectwa po wyborze formy i okreleniu
zasad, w jakich bêdzie ona przeprowadzana, z zastrze¿eniem zapisów § 10 Statutu Gminy.
§ 10
Do kompetencji opiniodawczych Zebrania Wiejskiego
nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach planowania
przestrzennego na terenie so³ectwa oraz w innych, istotnych dla ¿ycia mieszkañców So³ectwa.
§ 11
1. Zebranie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Rady So³eckiej,
c) na wniosek Zarz¹du,
d) na wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
2. Je¿eli zwo³anie zebrania przez So³tysa nie jest mo¿liwe, Zebranie zwo³uje co najmniej dwu cz³onków Rady
So³eckiej w porozumieniu z radnym lub radnymi okrêgu wyborczego w którego sk³ad wchodzi so³ectwo.
3. Je¿eli Zebranie nie zosta³o zwo³ane w ci¹gu 14 dni
od z³o¿enia przez mieszkañców wniosku, o którym
mowa w ust. 1 lit. d Zarz¹d zwo³uje nadzwyczajne Zebranie wy³¹cznie w sprawie, w której mieszkañcy wyst¹pili z wnioskiem.
4. Zebrania odbywaj¹ siê na terenie so³ectwa chyba, ¿e
zwo³uj¹cy Zebranie zdecydowali o innej siedzibie.
5. Zebranie zwo³uje siê w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w roku w szczególnoci w celu dokonania
podzia³u funduszu so³eckiego oraz w celu przyjêcia
sprawozdania z pracy So³tysa i Rady So³eckiej.
6. Ka¿dorazowo o zebraniu so³eckim powiadamiana jest
Rada Miejska i Zarz¹d Miejski.

Zebranie Wiejskie

§ 12

§8

1. Dla wa¿noci obrad Zebrania powinno w nim uczestniczyæ co najmniej 20% mieszkañców.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, zebranie odbywa siê w drugim terminie, okrelonym na 1/2 godziny po terminie pierwotnym, bez wzglêdu na liczbê obecnych.
3. W Zebraniu obowi¹zani s¹ uczestniczyæ mieszkañcy
So³ectwa. Ponadto w Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez
mo¿liwoci g³osowania:
a) zaproszeni gocie i
b) osoby zarz¹dzaj¹ce zak³adami pracy zlokalizowanymi na terenie So³ectwa.
Warunek braku mo¿liwoci g³osowania nie dotyczy
osób wymienionych w pkt a i b je¿eli s¹ one mieszkañcami so³ectwa.
4. So³tysem mo¿e byæ wybierany mieszkaniec so³ectwa
posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze.

1. Kompetencje uchwa³odawcze Zebrania obejmuj¹ kompetencje stanowi¹ce i opiniodawcze.
§9
Do kompetencji stanowi¹cych Zebrania nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach:
1) wyboru so³tysa, jego odwo³ania oraz przyjmowania
rezygnacji z pe³nienia funkcji so³tysa
2) wyboru cz³onka rady so³eckiej, odwo³ania z funkcji
cz³onka oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia
funkcji cz³onka rady so³eckiej,
3) wieloletnich programów gospodarczych so³ectwa,
4) organizowania samopomocy mieszkañców,
5) ustalania potrzeb so³ectwa i zg³aszanie ich do bud¿etu gminy w terminie okrelonym uchwa³a Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania bud¿etu,
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§ 13

1. Uchwa³y Zebrania podejmowane w sprawach wyst¹pienia do Rady Miejskiej o przekazanie w zarz¹d mienia podejmowane s¹ przy zachowaniu bezwzglêdnej
wiêkszoci g³osów.
2. Wyboru so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym, bezporednim sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Pozosta³e uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym przy zachowaniu zwyk³ej wiêkszoci g³osów lub
w inny sposób, je¿eli wniosek w sprawie ustalenia trybu podjêcia uchwa³y zyska³ poparcie wiêkszoci mieszkañców wa¿nie uczestnicz¹cych w zebraniu.
§ 14
1. Zebranie prowadzi So³tys.
2. So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia
Zebrania.
3. So³tys udziela g³osu w dyskusji w ka¿dej sprawie najwy¿ej dwa razy. G³os w dyskusji mo¿e trwaæ nie d³u¿ej
ni¿ 5 minut. So³tys okrela limit czasowy dla pierwszego wyst¹pienia referenta sprawy.
Zaproszeni do udzia³u w Zebraniu gocie mog¹ braæ
udzia³ w dyskusji w ka¿dej sprawie jeden raz, oraz udzielaæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi na wszystkie zadawane im przez mieszkañców pytania.
§ 15
1. Porz¹dek obrad Zebrania powinien w szczególnoci
zawieraæ:
a) sprawozdanie So³tysa z podejmowanych przez niego i Radê So³eck¹ dzia³añ w okresie, który up³yn¹³
od ostatniego Zebrania.
b) informacjê radnego z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego So³ectwo o pracach organów Gminy a w
szczególnoci tych organów, których jest cz³onkiem,
2. Z ka¿dego Zebrania sporz¹dza siê protokó³, który spisuje sekretarz Rady So³eckiej.
3. W protokóle umieszcza siê:
a) miejsce i datê Zebrania,
b) stwierdzenie wa¿noci obrad na podstawie listy
obecnoci,
c) informacjê o przyjêciu porz¹dku obrad i jego zmianach,
d) treæ podjêtych uchwa³ wraz z wynikami g³osowania
e) treæ postulatów kierowanych do organów Gminy,
na które So³ectwo oczekiwaæ bêdzie pisemnej odpowiedzi,
f) podpisy (na ka¿dej stronie protokó³u) przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
4. Do protokó³u za³¹cza siê listê obecnoci i zawiadomienie o zebraniu wraz i zawartym w tym zawiadomieniu
porz¹dkiem obrad.
5. Protokó³ z zebrania bez za³¹czników (z odbitk¹ listy
obecnoci i zawiadomienia o zebraniu) przesy³a siê niezw³ocznie Zarz¹dowi.
So³tys
§ 16
Do kompetencji so³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa i udzielanie pe³nomocnictwa do reprezentacji w pierwszej kolejnoci cz³onkowi
Rady So³eckiej starszemu wiekiem,
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2) zwo³ywanie Zebrania,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkañców
dotycz¹cych So³ectwa i przedstawianie ich pod obrady Zebrania z zastrze¿eniem § 9 pkt 5,
5) przedstawianie Zebraniu spraw indywidualnych na
wniosek i za zgod¹ osób, których sprawa dotyczy.
§ 17
1. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
2. Na zasadach ustalonych przez Radê Miejsk¹ so³tysowi
przys³uguj¹ diety.
3. So³tysowi mog¹ byæ przyznane rodki na prowadzenia Biura So³eckiego. Do czasu przyznania rodków
wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do prowadzenia biura zapewnia Urz¹d Miejski.
4. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i z tego tytu³u przyznaæ mu wynagrodzenie.
Rada So³ecka
§ 18
1. Rada So³ecka liczy ³¹cznie z So³tysem 4 cz³onków. Poza
przewodnicz¹cym pozosta³y sk³ad Rady So³eckiej stanowi¹ sekretarz i cz³onkowie. Rada So³ecka sporód
siebie dokonuje wyboru sekretarza. Sekretarzem Rady
So³eckiej nie mo¿e byæ So³tys.
2. Rada So³ecka pomaga So³tysowi w zawiadamianiu
mieszkañców o maj¹cym siê odbyæ Zebraniu, a tak¿e
pomaga w planowaniu porz¹dku obrad.
3. Rada So³ecka dokonuje wstêpnej oceny spraw, które
maj¹ byæ przedmiotem obrad Zebrania.
4. Rada So³ecka wspomaga i wspó³pracuje z So³tysem
w jego dzia³alnoci jako organu wykonawczego So³ectwa.
5. Rada So³ecka dzia³a kolegialnie.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
jeden raz w kwartale.
V. WYBORY I ODWO£ANIE
§ 19
Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej z tym, ¿e So³tys pe³ni swoj¹ funkcjê do
wyboru So³tysa kolejnej kadencji.
§ 20
1. W celu dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê nastêpuj¹ce czynnoci:
1) zebranie, które ma nazwê Zebrania Wiejskiego Wyborczego dalej zwanego Zebraniem Wyborczym
zwo³uje Zarz¹d w ci¹gu 60 dni od og³oszenia wyników powszechnych wyborów do samorz¹du gminnego. Zarz¹d mo¿e wskazaæ So³tysa pe³ni¹cego funkcjê albo radnego jako w³aciwych do zwo³ania Zebrania Wyborczego. Je¿eli w ci¹gu 60 dni Zarz¹d
nie zwo³a zebrania, ani te¿ nie wska¿e osoby w³aciwej do jego zwo³ania, Zebranie Wyborcze zwo³uje
najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej by³ej kadencji. Zebranie otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego zebrania so³tys, a w przypadku gdy nie jest to mo¿liwe, najstarszy wiekiem uczest-
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nicz¹cy w zebraniu cz³onek Rady So³eckiej. Zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie,
w celu dokonania wyborów uzupe³niaj¹cych do
Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie zwo³uje i mu
przewodniczy So³tys,
przed rozpoczêciem Zebrania Wyborczego osoba
upowa¿niona do prowadzenia tego Zebrania jest
obowi¹zana sprawdziæ to¿samoæ obecnych
i zgodnoæ danych osobowych z list¹ uprawnionych do g³osowania sporz¹dzon¹ w Urzêdzie Miejskim Brusy,
przed przeprowadzeniem wyborów Zebranie Wyborcze wys³uchuje sprawozdania z dzia³añ So³tysa
i Rady So³eckiej w okresie kadencji chyba, ¿e sprawozdanie zosta³o przedstawione podczas ostatniego w up³ywaj¹cej kadencji Zebrania Wiejskiego,
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje siê jednego dnia,
w celu wy³onienia kandydatów i przeprowadzenia
wyborów powo³uje siê trzyosobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹, której sk³ad po wyra¿eniu zgody przez kandydatów przyjmuje siê bez sprzeciwu. W razie zg³oszenia sprzeciwu, ka¿d¹ kandydaturê g³osuje siê
oddzielnie. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do funkcji w So³ectwie. Komisji Skrutacyjnej nale¿y zapewniæ warunki do pracy,
Komisja Skrutacyjna konstytuuje siê we w³asnym
gronie wyznaczaj¹c przewodnicz¹cego, sekretarza
i cz³onka,
Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przy pomocy pozosta³ych cz³onków tej Komisji przyjmuje zg³oszenia kandydatów do pe³nienia funkcji. Po otrzymaniu od kandydata zgody na kandydowanie, jego
nazwisko umieszcza siê na widocznej dla wszystkich tablicy oraz w protokóle Zebrania Wiejskiego,
Komisja Skrutacyjna po braku dalszych zg³oszeñ
do kandydowania wpisuje nazwiska wszystkich
kandydatów na kartach w porz¹dku alfabetycznym.
a nastêpnie rozdaje karty wyborcom po odczytaniu nazwiska ka¿dego z nich. Po rozdaniu kart przewodnicz¹cy Komisji albo przewodnicz¹cy obrad informuje o sposobie g³osowania,
karty do g³osowania przygotowuje Zarz¹d,
ustala siê nastêpuj¹cy tryb g³osowania
a) w przypadku wyboru so³tysa na karcie do g³osowania wyborca zaznacza nazwisko kandydata, którego wybiera. Ka¿dy znak wyró¿niaj¹cy
jedno nazwisko jest traktowany jako wybór, g³os
jest niewa¿ny, je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej ni¿ jedno zaznaczone nazwisko,
b) w przypadku wyboru rady so³eckiej, wyborca zaznacza taka iloæ kandydatów ile jest miejsc w
radzie so³eckiej; glos jest niewa¿ny je¿eli na karcie znajduje siê wiêcej skreleñ ni¿ miejsc w radzie so³eckiej,
c) w wyborze okrelonym pod lit. a oraz b. g³os
jest wstrzymuj¹cy siê, je¿eli na karcie do g³osowania nie zosta³o zaznaczone ¿adne nazwisko;
po rozdaniu kart wyborca mo¿e g³osowaæ tylko raz,
a dokonanie b³êdnego skrelenia nie mo¿e byæ
powodem wydania drugiej karty do g³osowania,
po przeprowadzonym g³osowaniu, Komisja Skrutacyjna zbiera karty do urny, a nastêpnie przystêpuje do liczenia g³osów,

14) po obliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki g³osowania,
15) przeprowadzenie g³osowania i og³oszenie wyników
jest równoznaczne z podjêciem uchwa³y o wyborze; nie sporz¹dza siê uchwa³y je¿eli nie dokonano
wyboru.
2. Zasady ustalone w ust. 1 punkty od 5 do 7 mog¹ byæ
realizowane podczas ostatniego w kadencji Zebrania
Wiejskiego z tym, ¿e:
1) Kandydat mo¿e a¿ do chwili rozpoczêcia procedury
g³osowania z³o¿yæ rezygnacjê na rêce Przewodnicz¹cego Komisji Skrutacyjnej,
2) je¿eli na licie znajduje siê, mimo rezygnacji wiêcej
kandydatur ni¿ miejsc do objêcia funkcji, listy kandydatów nie uzupe³nia siê,
3) Zebranie Wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e Komisja Skrutacyjna wybrana w celu przeprowadzenia procedury wy³aniania kandydatów podczas ostatniego w
kadencji Zebrania Wiejskiego bêdzie prowadzi³a
swoje czynnoci podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego.
§ 21
Po przeprowadzonym g³osowaniu dokonuje siê nastêpuj¹cych czynnoci:
1) karty bior¹ce udzia³ w g³osowaniu przewodnicz¹cy
komisji skrutacyjnej niezw³ocznie umieszcza w kopercie a kopertê zakleja,
2) na opisanej kopercie w miejscu jej zamkniêcia sk³adaj¹ podpisy cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej,
3) kopertê wraz z protokó³em g³osowania przekazuje
siê niezw³ocznie obecnemu na Zebraniu cz³onkowi
Zarz¹du,
4) Cz³onek Zarz¹du odpowiada za niezw³oczne przekazanie opisanych wy¿ej dokumentów do akt So³ectwa prowadzonych przez Zarz¹d, niepónej jak nastêpnego dnia po wyborach,
5) je¿eli nie ma mo¿liwoci wykonania punktu 4), Zebranie wybiera osobê zaufan¹ i do jej obowi¹zków
nale¿eæ bêdzie wykonanie okrelonych w tym punkcie czynnoci. Osoba zaufana przekazuje dokumentacjê z wyborów za pokwitowaniem.
§ 22
1. Wniosek o odwo³anie sk³ada siê pisemnie wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwo³anie mo¿e z³o¿yæ:
a) So³tys w stosunku do cz³onka Rady So³eckiej,
b) Zarz¹d albo Rada So³ecka albo 10% mieszkañców
w stosunku do So³tysa.
2. Przed g³osowaniem odwo³ania nale¿y wys³uchaæ wyjanieñ osoby, która ma byæ odwo³ana.
3. Po wys³uchaniu wyjanieñ przystêpuje siê do g³osowania. Dyskusji nie przeprowadza siê.
4. Wniosek o odwo³anie mo¿e byæ skutecznie cofniêty
wy³¹cznie przez wnioskodawców i do chwili poprzedzaj¹cej przeprowadzenie g³osowania.
5. G³osowanie w sprawie odwo³ania odbywa siê w takim
samym trybie jak g³osowanie przy wyborze.
6. Rezygnacjê z pe³nienia funkcji przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Przyjêcie
rezygnacji jest równoznaczne z odwo³aniem z pe³nienia funkcji.
7. Wyborów uzupe³niaj¹cych dokonuje siê w ci¹gu jednego miesi¹ca od odwo³ania lub przyjêcia rezygnacji.
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Osoba, która z³o¿y³a rezygnacjê obowi¹zana jest pe³niæ swoj¹ funkcjê a¿ do podjêcia przez Zebranie Wiejskie uchwa³y o przyjêciu rezygnacji chyba, ¿e jest to
niemo¿liwe.

VII. PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25

VI. NADZÓR NAD SO£ECTWEM

Zarz¹d prowadzi akta So³ectwa zebrane w jednej teczce. Z aktami So³ectwa mog¹ zapoznawaæ siê na terenie
Urzêdu radni, cz³onkowie Zarz¹du i mieszkañcy So³ectwa.

§ 23

§ 26

1. Nadzór ogólny nad So³ectwem sprawuje Rada Miejska poprzez:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu So³ectwa.
2. Kontrole pracy So³ectwa wykonuje Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej.
3. Zarz¹d sprawuje nadzór bie¿¹cy nad So³ectwem a tak¿e wspó³pracuje z organami So³ectwa.

1. Statut Osiedla jest konsultowany z Zebraniem a nastêpnie uchwalany przez Radê.
2. Zmiany w Statucie mo¿na dokonywaæ z inicjatywy Zebrania i Rady.
3. Niniejszy Statut jest wa¿ny od dnia og³oszenia uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa z wyj¹tkiem
§ 18 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie od nastêpnej kadencji so³tysa i Rady So³eckiej.

§ 24
1. Zarz¹d mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y Zebrania,
je¿eli stwierdzi, ¿e zosta³a podjêta z naruszeniem prawa.
2. Od uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y przys³uguje odwo³anie do Rady. O wniesieniu odwo³ania rozstrzyga Zebranie nie póniej jak w ci¹gu
jednego miesi¹ca od daty otrzymania uchwa³y Zarz¹du wstrzymuj¹cej wykonanie uchwa³y Zebrania. Odwo³anie do Rady Miejskiej wnosi So³tys za porednictwem Zarz¹du.
3. Rada Miejska rozstrzyga uchylaj¹c kwestionowan¹
uchwa³ê Zebrania albo uchwa³ê Zarz¹du wstrzymuj¹c¹ wykonanie uchwa³y Zebrania. Rada Miejska mo¿e
równie¿ uchyliæ obie uchwa³y, nakazaæ ponowne rozpatrzenie sprawy albo sama sprawê rozstrzygn¹æ.
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