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Poz. 1500

1500
UCHWA£A Nr III/19/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy S³upsk na 2003
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984, oraz art. 109, 115 ust. 2, 116,
122, 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014
z pón. zm.: z 1999 r. Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49
poz. .485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255, z 2000 r. Dz. U.
Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95
poz. 1041, Nr 119 poz. 12541, Nr 122 poz. 1315, z 2001 r.
Dz. U. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 98 poz. 1070,
Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623,
z 2002 r. Dz. U. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113
poz. 984, Nr 156 poz. 1300) Rady Gminy S³upsk uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu Gminy S³upsk na 2003 rok
w wysokoci  24.918.674 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*
do uchwa³y.
§2
Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy S³upsk na 2003 rok
w wysokoci  23.565.674 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*
do uchwa³y.
§3
Ustala siê:
1. Rozchody bud¿etu w wysokoci  1.353.000 z³
w tym:
a) sp³ata rat po¿yczki z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  920.000 z³,
b) sp³ata rat po¿yczek z Wojewódzkiego Funduszu 
433.000 z³ Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie 1.353.000 z³, która zostanie przeznaczona na sp³atê rat po¿yczki z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie i sp³atê rat po¿yczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdañsku.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

napojów alkoholowych w kwocie 155.000 z³ i wydatki
na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 155.000 z³.
§6
1. Ustala siê dotacjê przedmiotow¹ dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach w kwocie 540.000 z³.
2. Zakres dotacji o której mowa w pkt 1 okrela za³¹cznik
nr 5* do uchwa³y.
§7
Ustala siê przychody i wydatki zak³adu bud¿etowego
w kwotach:
1) przychody  3.037.500 z³,
2) wydatki  3.037.500 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do uchwa³y.
§8
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
a) przychody  530.000 z³,
b) wydatki  530.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7* do uchwa³y.
§9
1. Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
jednostek bud¿etowych w kwocie:
a) przychody  114.765 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*
do uchwa³y,
b) wydatki  114.765 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 9* do
uchwa³y.
§ 10
Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 200.000 z³.
§ 11
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹cza siê prognozê d³ugu
Gminy S³upsk zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10* do uchwa³y.
§ 12
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1. Zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu do wysokoci  200.000 z³.
2. Sp³aty w roku 2003 zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek.
3. Dokonywania przeniesieñ planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.

§4

§ 13

Ustala siê wydatki na realizacjê wieloletnich programów inwestycyjnych w wysokoci okrelonej w za³¹czniku Nr 3* do uchwa³y.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§5
W ramach bud¿etu wyodrêbnia siê:
1. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie w kwocie:
a) dochody  1.823.705 z³
b) wydatki  1.823.705 z³
Szczegó³owy wykaz wed³ug dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej zadañ zleconych gminie stanowi
za³¹cznik nr 4* do uchwa³y.
2. Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿

§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
M. Klemiato

* Za³¹czników nr 1-10 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1501
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§2

UCHWA£A Nr III/24/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 19 grudnia 2002 r.

1. Siedzib¹ Biblioteki s¹ Jezierzyca, a adresem Jezierzyce 28F, 76-200 S³upsk.
2. Terenem dzia³ania Biblioteki jest Gmina S³upsk.
3. Biblioteka mo¿e organizowaæ i prowadziæ na terenie
Gminy S³upsk swoje filie.

w sprawie aktu utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu.
Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz
art. art. 8 ust. 2 pkt 2, 11 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 i Dz. U. z 2002 r. Nr 113,
poz. 984) Rada Gminy S³upsk uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Tworzy siê Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ z siedzib¹ w
Jezierzycach.
2. Gminna Biblioteka Publiczna obejmuje zakresem dzia³ania teren Gminy S³upsk.
3. W sk³ad Gminnej Biblioteki Publicznej mog¹ wchodziæ
filie i oddzia³y, tworzone na zasadach okrelonych w
Statucie.
§2
Gminna Biblioteka Publiczna stanowi samodzieln¹ jednostkê organizacyjn¹ finansowan¹ z bud¿etu Gminy
S³upsk.
§3
Gminna Biblioteka Publiczna stanowi samodzieln¹ instytucjê kultury i dzia³a na podstawie Statutu, okrelonego w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upsk.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2003 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
M. Klemiato
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/24/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 19 grudnia 2002 r.
STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY S£UPSK
S³upsk, 19 grudnia 2002 r.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Jezierzycach, zwana
dalej Bibliotek¹ jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury
powo³an¹ przez Gminê S³upsk.

§3
1. Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt
Gminy S³upsk.
2. Nadzór merytoryczny na Bibliotek¹ sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
§4
Biblioteka u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z pe³n¹ nazw¹ instytucji i jej adresem.
ROZDZIA£ II
Cele i zadania Biblioteki
§5
1. Biblioteka dzia³a na rzecz mieszkañców Gminy S³upsk
i do jej najwa¿niejszych zadañ nale¿y:
1) gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
i samokszta³ceniowych mieszkañców;
2) pe³nienie funkcji orodka informacji biblioteczno 
bibliograficznej, udostêpnianie na miejscu i wypo¿yczanie na zewn¹trz zbiorów bibliotecznych, prowadzenie wymiany miêdzybibliotecznej;
3) organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów bibliotecznych ludziom chorym i niepe³nosprawnym;
4) tworzenie i udostêpnianie w³asnych komputerowych
baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
5) organizowanie form pracy z czytelnikami s³u¿¹cych
popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz
upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy;
6) wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania owiatowych i kulturalnych
potrzeb mieszkañców.
2. Do zadañ filii nale¿y w szczególnoci udostêpnianie na
miejscu i wypo¿yczanie na zewn¹trz zbiorów bibliotecznych.
§6
1. Us³ugi wykonywane przez Bibliotekê s¹ ogólnie dostêpne i bezp³atne. Op³aty mog¹ byæ pobierane:
1) za us³ugi informacyjne, bibliograficzne, internetowe
oraz wypo¿yczenia miêdzybiblioteczne;
2) w formie kaucji za wypo¿yczone materia³y biblioteczne;
3) za nie zwrócenie w terminie wypo¿yczonych materia³ów bibliotecznych;
4) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materia³ów bibliotecznych.
2. Zasady i warunki wykonywania us³ug, o których mowa
w ust. 1 okrela regulamin organizacyjny Biblioteki.
§7
Biblioteka mo¿e, na zasadach okrelonych odrêbnymi
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przepisami realizowaæ dodatkowe zadania, a w szczególnoci:
1) prowadziæ sprzeda¿ ksi¹¿ek wycofanych ze zbiorów
Biblioteki;
2) prowadziæ sprzeda¿ ksi¹¿ek, wydawnictw, p³yt, kaset itp.;
3) wykonywaæ odp³atnie us³ugi kserograficzne.
ROZDZIA£ III
Organy Biblioteki i jej organizacja
§8
1. Bibliotek¹ zarz¹dza Dyrektor, który reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz.
2. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy S³upsk.
§9
Do zakresu obowi¹zków Dyrektora nale¿y:
1) reprezentowanie Biblioteki na zewn¹trz;
2) ogólne kierownictwo w sprawach merytorycznych,
organizacyjnych i administracyjnych;
3) ogólny nadzór nad zbiorami i maj¹tkiem Biblioteki;
4) wytyczanie g³ównych kierunków dzia³ania Biblioteki;
5) przedstawianie Wójtowi Gminy S³upsk planów, sprawozdañ, preliminarzy bud¿etowych oraz wniosków finansowych;
6) kontrola pracy podleg³ych pracowników;
7) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i lokalowych Biblioteki;
8) wydawanie regulaminów pracy, organizacyjnych, wynagradzania, premiowania, udostêpniania zbiorów itp.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

tów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan inwestycji.
§ 14
1. Biblioteka pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Biblioteki s¹ wp³ywy z prowadzonej dzia³alnoci, w tym ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tku ruchomego, z wyj¹tkiem dóbr kultury w rozumieniu art. 2
i art. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr
kultury (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 ze zm.:
Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; Dz. U. z 2002 r. Nr 25,
poz. 253 i Nr 113, poz. 984) oraz najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych, dotacje z bud¿etu gminy i bud¿etu pañstwa, rodki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych oraz z innych róde³.
3. Biblioteka mo¿e, w granicach przewidzianych prawem
pobieraæ op³aty za us³ugi i wydawnictwa, a wp³ywy
przeznaczyæ na dzia³alnoæ statutow¹.
4. Biblioteka mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ na
zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach. Dochód z dzia³alnoci gospodarczej Biblioteki przeznaczony jest na realizacjê zadañ statutowych.
ROZDZIA£ V
Przepisy koñcowe
§ 15
Zmiany w statucie Biblioteki mog¹ byæ dokonywane
na wniosek Dyrektora, w trybie w³aciwym dla jego
uchwalenia.

§ 10
Biblioteka mo¿e prowadziæ wypo¿yczalnie, czytelnie,
filie biblioteczne oraz inne formy udostêpniania zbiorów
bibliotecznych.
§ 11
1. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki ustala jej Dyrektor w regulaminie organizacyjnym
2. Regulamin okrelony w ust. 1, wprowadza siê w ¿ycie
po przeprowadzenie konsultacji i zatwierdzeniu go
przez Wójta Gminy S³upsk.
§ 12
Przy Bibliotece i jej filiach mog¹ dzia³aæ ko³a przyjació³
biblioteki, stowarzyszenia i fundacje  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
ROZDZIA£ IV
Zasady gospodarki finansowej Biblioteki
§ 13
1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
2. Biblioteka mo¿e zbywaæ rodki trwa³e. Przy zbywaniu
rodków trwa³ych stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce przedsiêbiorstw pañstwowych.
3. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
dzia³alnoci Biblioteki zatwierdzony przez Wójta Gminy S³upsk.
4. Plan dzia³alnoci Biblioteki zawiera w miarê potrzeb:
plan us³ug, plan przychodów i kosztów, plan remon-

1502
UCHWA£A Nr III/25/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie aktu utworzenia Gminnego Orodka Kultury
Gminy S³upsk i nadania mu statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 9, 11
i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 41,
poz. 364) Rada Gminy S³upsk uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Tworzy siê Gminny Orodek Kultury Gminy S³upsk z
siedzib¹ w G³obinie
2. Gminny Orodek Kultury obejmuje zakresem dzia³ania
teren Gminy S³upsk.
3. W sk³ad Gminnego Orodka Kultury wchodz¹ wietlice wiejskie i inne organizacje dzia³aj¹ce w formach
okrelonych Statutem.
§2
1. Gminny Orodek Kultury stanowi samodzieln¹ jednostkê organizacyjn¹ finansowan¹ z bud¿etu gminy.
2. Gminny Orodek Kultury mo¿e otrzymywaæ rodki od
osób fizycznych i prawnych oraz z innych róde³, przeznaczone na pokrycie kosztów dzia³alnoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1502
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§3

§3

Gminny Orodek Kultury stanowi samodzieln¹ instytucjê kultury i dzia³a na podstawie statutu okrelonego w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

1. Nadzór organizacyjny i finansowy nad dzia³alnoci¹
Gminnego Orodka Kultury sprawuje organizator.
2. Organizator zapewnia Gminnemu Orodkowi Kultury
rodki niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoci kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta dzia³alnoæ jest prowadzona.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upsk.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
M. Klemiato
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/25/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 19 grudnia 2002 r.
STATUT
GMINNEGO ORODKA KULTURY GMINY S£UPSK
S³upsk, 19 grudnia 2002 r.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gminny Orodek Kultury w G³obinie 47, zwany dalej
Gminnym Orodkiem Kultury jest instytucj¹ kultury powo³an¹ przez Gminê S³upsk, zwan¹ dalej organizatorem. Gminny Orodek Kultury upowszechnia kulturê
na terenie Gminy S³upsk. Dzia³alnoæ Gminnego Orodka Kultury s³u¿y aktywizacji procesów rozwojowych w
¿yciu kulturalnym gminy oraz zaspokajaniu spo³ecznych grupowych i indywidualnych potrzeb kulturalnych
mieszkañców gminy.
2. Cele wymienione w ust. 1 Gminny Orodek Kultury
realizuje poprzez:
1) organizowanie czynnego uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym mieszkañców gminy, w ró¿norodnych formach dzia³alnoci kulturalno  owiatowej, wychowawczej, rozrywkowej i artystycznej;
2) udzielanie pomocy programowej, instrukta¿owo 
metodycznej i organizacyjnej placówkom kulturalnym oraz spo³ecznemu ruchowi kulturalnemu w
gminie;
3) wspieranie i promocjê twórczoci, edukacji i owiaty kulturalnej mieszkañców gminy oraz podejmowanie dzia³añ i inicjatyw kulturalnych;
4) wspó³dzia³anie z instytucjami i organizacjami spo³eczno  kulturalnymi, owiatowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi itp.
§2
1. Siedzib¹ Gminnego Orodka Kultury jest baza lokalowa w G³obinie 47, a terenem dzia³ania obszar Gminy
S³upsk.
2. Gminny Orodek Kultury u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z
pe³n¹ nazw¹ instytucji i jej adresem.

ROZDZIA£ II
Cel, przedmiot i zadania Gminnego Orodka Kultury
§4
Dzia³alnoæ Gminnego Orodka Kultury prowadzona
jest na podstawie corocznych programów zatwierdzanych
przez Radê Gminy S³upsk.
§5
Do podstawowych zadañ Gminnego Orodka Kultury
nale¿y:
1) rozpoznawanie, pobudzanie oraz zaspakajanie zainteresowañ i potrzeb kulturalnych;
2) tworzenie i prowadzenie zespo³ów, sekcji i kó³ zainteresowañ amatorskiej twórczoci artystycznej;
3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukê;
4) udzielanie pomocy instrukta¿owo  metodycznej placówkom kulturalnym;
5) organizowanie imprez kulturalnych wype³niaj¹cych
czas mieszkañcom gminy;
6) upowszechnianie kultury i wspieranie amatorskiej
twórczoci artystycznej w placówkach Gminnego
Orodka Kultury, a w szczególnoci w wietlicach,
na bazie zespo³ów amatorskich, Kó³ Gospodyñ Wiejskich itp.
§6
Gminny Orodek Kultury realizuje swoje zadania w
oparciu o zatwierdzony przez Wójta Gminy S³upsk plan
dzia³ania Gminnego Orodka Kultury.
ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§7
1. Prac¹ Gminnego Orodka Kultury zarz¹dza dyrektor,
którego powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy S³upsk.
2. Dyrektor reprezentuje Gminny Orodek Kultury na zewn¹trz.
§8
1. Dyrektor Gminnego Orodka Kultury zatrudnia pracowników merytorycznych, administracyjnych i obs³ugi w
liczbie zale¿nej od potrzeb i mo¿liwoci finansowych.
2. Dyrektor Gminnego Orodka Kultury wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do zatrudnionych pracowników.
§9
Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ oraz zakresy pracy poszczególnych stanowisk pracy okrela regulamin
organizacyjny Gminnego Orodka Kultury, zatwierdzony
przez Wójta Gminy S³upsk.
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Poz. 1502, 1503, 1504
ROZDZIA£ IV
Finanse, maj¹tek i dzia³alnoæ
§ 10

Gminny Orodek Kultury gospodaruje samodzielnie
przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków,
kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
§ 11
Gminny Orodek Kultury mo¿e zbywaæ rodki trwa³e.
Przy zbywaniu rodków trwa³ych stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce przedsiêbiorstw pañstwowych.
§ 12
Podstaw¹ gospodarki finansowej Gminnego Orodka
Kultury jest plan finansowy instytucji, zatwierdzony przez
Wójta Gminy S³upsk.
§ 13
Plan finansowy Gminnego Orodka Kultury zawiera, w
miarê potrzeb plan us³ug, plan przychodów i kosztów,
plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan
inwestycji.
§ 14
Gminny Orodek Kultury pokrywa koszty dzia³alnoci
bie¿¹cej i zobowi¹zania z uzyskiwanych przychodów.
§ 15
Przychodami Gminnego Orodka Kultury s¹ wp³ywy z
prowadzonej dzia³alnoci, w tym ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tku ruchomego, z wyj¹tkiem dóbr kultury w rozumieniu art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 98,
poz. 1150 ze zm.: Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; Dz. U.
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) oraz najmu
i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych, dotacji z bud¿etu
gminy i bud¿etu pañstwa, rodki otrzymywane od osób
fizycznych i prawnych oraz z innych róde³.
§ 16
Wysokoæ rocznej dotacji na dzia³alnoæ Gminnego
Orodka Kultury z bud¿etu gminy ustala Rada Gminy
S³upsk.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§ 17

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze
zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy S³upsk
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XI/106/99 Rady Gminy S³upsk z dnia 9
listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania
na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 2 skrela siê ust. 2.
2. Skrela siê § 3
3. W § 4 skrela siê §  oraz wyrazy i 3.
4. § 5 otrzymuje brzmienie:
1. Zezwala siê na lokalizacjê ogródków letnich przy
placówkach prowadz¹cych sprzeda¿ napojów alkoholowych, posiadaj¹cych zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych ze spo¿yciem w miejscu sprzeda¿y.
2. Prowadzenie sprzeda¿y w ogródkach letnich z
naruszeniem postanowieñ ust. 2 powoduje wszczêcie postêpowania administracyjnego o cofniêcie zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upsk.
§3
Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
M. Klemiato

1504
UCHWA£A Nr III/27/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.

Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane na wniosek Dyrektora Gminnego Orodka Kultury w trybie w³aciwym dla jego ustalenia.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 147 poz. 1231
ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy
S³upsk uchwala, co nastêpuje:

1503

§1

UCHWA£A Nr III/26/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 19 grudnia 2002 r.

Ustala siê na terenie Gminy S³upsk liczbê 70 punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XI/106/99 Rady Gminy S³upsk
z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

§2
Traci moc uchwa³a Nr X/95/99 Rady Gminy S³upsk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1504, 1505, 1506
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z dnia 22 wrzenia 1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa),
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upsk.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
M. Klemiato

1505
UCHWA£A Nr XXIX/270/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie po³¹czenia Szko³y Podstawowej im. mjra
Henryka Sucharskiego w Jezierzycach i Gimnazjum
w Jezierzycach w Zespó³ Szkó³ w Jezierzycach.
Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 5 c pkt 1 w zwi¹zku
z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; Nr 106,
poz. 496; Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153; Nr 141, poz. 943;
Dz. U. 1998 r. Nr 117, poz. 759; Nr 162, poz. 1126; Dz. U.
2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 139; Nr 48, poz. 550;
Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz. 1268; Nr 122, poz. 1320;
Dz. U. 2001 r. Nr 111, poz. 1194; Dz. U. 2002 r. Nr 41,
poz. 362), po uzyskaniu pozytywnych opinii rad pedagogicznych: Szko³y Podstawowej w Jezierzycach i Gimnazjum w Jezierzycach Rada Gminy S³upsk uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Z dniem 1 wrzenia 2002 r. Szko³ê Podstawow¹ im. mjra
Henryka Sucharskiego w Jezierzycach i Gimnazjum w
Jezierzycach ³¹czy siê w Zespó³ Szkó³ w Jezierzycach
zwanym dalej zespo³em.
2. Siedzib¹ Zespo³u s¹ Jezierzyce.
§2

1506
UCHWA£A Nr XXIX/271/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie nadania Statutu Zespo³owi Szkó³ w Jezierzycach.
Na podstawie art. 58, ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329;
Nr 106, poz. 496; Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153; Nr 141,
poz. 943; Dz. U. 1998 r. Nr 117, poz. 759; Nr 162,
poz. 1126; Dz. U. 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 139;
Nr 48, poz. 550; Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz. 1268;
Nr 122, poz. 1320; Dz. U. 2001 r. Nr 111, poz. 1194; Dz. U.
2002 r. Nr 41, poz. 362) Rada Gminy S³upsk uchwala, co
nastêpuje:
§1
Nadaje siê Zespo³owi Szkó³ w Jezierzycach Statut o
treci jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIX/271/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 7 czerwca 2002 r.
STATUT
ZESPO£U SZKÓ£ W JEZIERZYCACH
Rozdzia³ I
NAZWA ZESPO£U SZKÓ£, SIEDZIBA I SK£AD
ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE
§1

Do obwodu zespo³u nale¿¹: Jezierzyce, Bukówka, Kukowo, Gr¹sino, Rogawica.

Zespó³ Szkó³, którego dotyczy statut u¿ywa nazwy 
Zespó³ Szkó³ w Jezierzycach, w dalszej czêci statutu
zwany Zespo³em Szkó³.

§3

§2

Organizacjê zespo³u okrela statut.
§4

Siedzib¹ Zespo³u Szkó³ jest obiekt szkolny w Jezierzycach.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§3

§5

W sk³ad Zespo³u Szkó³ wchodz¹ nastêpuj¹ce szko³y:
1) Szko³a Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w
Jezierzycach,
2) Gimnazjum w Jezierzycach.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

§4
Szczegó³owe informacje o szko³ach wchodz¹cych w
sk³ad Zespo³u Szkó³ zawieraj¹ statuty poszczególnych
szkó³.
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Poz. 1506

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Czas trwania cyklu kszta³cenia w szko³ach wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³ oraz wietlicy szkolnej okrelaj¹ statuty poszczególnych szkó³.

9) wystêpuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyró¿nienia dla pracowników Zespo³u Szkó³,
10) sprawuje nadzór pedagogiczny,
11) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
12) opracowuje arkusze organizacyjne szkó³ i ustala podzia³ zadañ dla nauczycieli i innych pracowników szko³y,
13) organizuje administracyjn¹, finansow¹ i gospodarcz¹
obs³ugê Zespo³u Szkó³,
14) wspó³dzia³a w realizacji swoich zadañ z radami szkó³,
ardami rodziców i radami pedagogicznymi,
15) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów szczegó³owych.

§7

§ 11

W Zespole Szkó³ realizuje siê cele i zadania okrelone
w ustawie o systemie owiaty oraz przepisach wydanych
na jej podstawie.

Statuty szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³ okrelaj¹ szczegó³owo:
1) kompetencje stanowi¹ce i opiniuj¹ce rad pedagogicznych, rad szkó³ i samorz¹dów uczniowskich,
2) zasady wspó³dzia³ania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kszta³cenia uczniów,
3) tryb wyboru cz³onków rad szkó³.

Rozdzia³ II
CELE I ZADANIA ZESPO£U SZKÓ£
§5
Zespó³ Szkó³ jest owiatow¹ jednostk¹ organizacyjn¹
prowadzon¹ przez Gminê S³upsk, która sprawuje nadzór
nad jego dzia³alnoci¹ w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
§6

§8
Szczegó³owy wykaz celów i zadañ realizowanych przez
szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u Szkó³ a zw³aszcza:
1) zakres i sposób wykonywania zadañ opiekuñczych
odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb rodowiskowych,
2) formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami oraz sposób realizacji tych celów
i zadañ, okrelaj¹ statuty poszczególnych szkó³.
Rozdzia³ III
ORGANY ZESPO£U SZKÓ£
§9
1. Organami Zespo³u Szkó³ s¹:
1) dyrektor Zespo³u Szkó³,
2) rady pedagogiczne szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³,
3) rady rodziców oraz rady szkó³, je¿eli zosta³y powo³ane w szko³ach wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
Szkó³,
4) samorz¹dy uczniowskie szkó³ wchodz¹cych w sk³ad
Zespo³u Szkó³.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoæ funkcjonowania organów
wymienionych w pkt 2), 3) i 4) ³¹cznie.
§ 10
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w szczególnoci:
1) powo³uje i odwo³uje zastêpcê dyrektora po zasiêgniêciu opinii organu prowadz¹cego i rad pedagogicznych,
2) kieruje ca³okszta³tem dzia³alnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej oraz gospodarczej Zespo³u Szkó³
we wspó³dzia³aniu z zastêpc¹ dyrektora,
3) dysponuje rodkami okrelonymi w planie finansowym
Zespo³u Szkó³ i ponosi odpowiedzialnoæ za ich prawid³owe wykorzystanie,
4) reprezentuje Zespó³ Szkó³ na zewn¹trz,
5) jest s³u¿bowym prze³o¿onym dla nauczycieli i pracowników ekonomiczno  administracyjnych,
6) kieruje prac¹ rad pedagogicznych jako ich przewodnicz¹cy,
7) realizuje uchwa³y rad pedagogicznych, rad rodziców
(szko³y) podjête w ramach ich kompetencji,
8) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami prawa,

Rozdzia³ IV
ORGANIZACJA ZESPO£U SZKÓ£
§ 12
1. Podstawê prawn¹ dzia³alnoci Zespo³u Szkó³ stanowi
akt o jego za³o¿eniu w postaci uchwa³y Rady Gminy
S³upsk oraz niniejszy statut.
2. Podstawow¹ form¹ pracy Zespo³u Szkó³ s¹ zajêcia
dydaktyczno  wychowawcze prowadzone w systemie
klasowo  lekcyjnym. Godzina zajêæ obowi¹zkowych
jak i pozosta³ych ujêtych w planie nauczania trwa 45
minut.
§ 13
Terminy rozpoczynania i ukoñczenia zajêæ dydaktyczno  wychowawczych, przerw wi¹tecznych oraz ferii zimowych i letnich okrelaj¹ przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 14
Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania
i opieki w danym roku szkolnym okrelaj¹ arkusze organizacyjne szkó³, opracowane przez dyrektora, do 30 kwietnia ka¿dego roku, na podstawie planów nauczania oraz
planu finansowego Zespo³u Szkó³.
§ 15
Statuty szkó³ tworz¹cych Zespó³ Szkó³ okrelaj¹:
1) zasady tworzenia oddzia³ów i system klasowo  lekcyjny prowadzenia zajêæ dydaktyczno  wychowawczych,
2) czas trwania godziny lekcyjnej,
3) tryb corocznego dokonywania podzia³u oddzia³ów na
grupy na zajêciach wymagaj¹cych specjalnych warunków nauki i bezpieczeñstwa,
4) liczbê uczestników kó³ i zespo³ów zainteresowañ oraz
innych zajêæ nadobowi¹zkowych organizowanych w
grupach miêdzyklasowych, miêdzyoddzia³owych,
5) funkcjonowanie systemu do¿ywiania uczniów.
§ 16
1. Biblioteka jest wspóln¹ pracowni¹ dla szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Zasady korzystania z ksiêgozbioru, organizacjê pracy
biblioteki i warunki jej funkcjonowania okrela regulamin biblioteki.
§ 17
1. Dla uczniów, którzy musz¹ d³u¿ej przebywaæ w szkole
ze wzglêdu na czas pracy rodziców lub dojazd do szko³y
Zespó³ Szkó³ organizuje wietlicê.
2. Zasady organizowania pracy wychowawczej i opiekuñczej wietlicy okrela jej regulamin.
§ 18
1. Dla realizacji celów statutowych Zespo³u Szkó³ dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, zgodnie z art. 67,
ust. 1 ustawy o systemie owiaty.
2. Ponadto, w miarê mo¿liwoci Zespó³ Szkó³ zapewnia:
a) pomieszczenia na dzia³alnoæ organizacji uczniowskich samorz¹du uczniowskiego,
b) gabinet pielêgniarki szkolnej,
c) archiwum Zespó³u Szkó³,
d) szatniê.
Rozdzia³ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPO£U SZKÓ£
§ 19
1. W szko³ach tworz¹cych Zespó³ Szkó³ zatrudnia siê nauczycieli oraz innych pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obs³ugi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników,
o których mowa w ust. 1 okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 20
Statuty szkó³ tworz¹cych Zespó³ Szkó³ szczegó³owo
okrelaj¹:
1) zakres zadañ nauczycieli i ich odpowiedzialnoæ za
wyniki pracy dydaktyczno  wychowawczej, opiekuñczej oraz bezpieczeñstwo powierzonych ich opiece uczniów,
2) tworzenie zespo³ów przedmiotowych oraz ich cele
i zadania,
3) zadania i uprawnienia wychowawców klas.
Rozdzia³ VI
UCZNIOWIE
§ 21
1)
2)
3)
4)
5)

Poz. 1506, 1507
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Statuty szkó³ tworz¹cych Zespó³ Szkó³ okrelaj¹:
zasady rekrutacji uczniów zgodnie z przepisami w
sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkó³,
prawa i obowi¹zki ucznia,
rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów
oraz tryb odwo³ywania siê od kary,
system informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary,
tryb przyznawania uczniom odznak, ustalonych przez
radê szko³y.
Rozdzia³ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 22

1. Zespó³ Szkó³ posiada pieczêæ urzêdow¹ wspóln¹ dla
wszystkich szkó³ wchodz¹cych w jego sk³ad, zawieraj¹c¹ nazwê Zespo³u Szkó³.

2. Tablice i stemple szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
Szkó³ maj¹ w górnej czêci nazwê Zespo³u Szkó³, w
dolnej nazwê szko³y.
3. Na wiadectwach szkolnych i innych dokumentach
wydawanych przez szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u Szkó³ podaje siê nazwê szko³y, nazwa Zespo³u Szkó³
umieszczona jest na pieczêci urzêdowej.
§ 23
Zespó³ Szkó³ prowadzi i przechowuje dokumentacjê
zgodnie z odrêbnymi przepisami.
§ 24
Zespó³ Szkó³ mo¿e posiadaæ w³asny sztandar, god³o,
imiê oraz ceremonia³ szkolny.
§ 25
Zasady prowadzenia przez Zespó³ Szkó³ gospodarki
finansowej i materia³owej okrelaj¹ odrêbne przepisy.

1507
UCHWA£A Nr XXIX/272/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie po³¹czenia Szko³y Podstawowej w Redzikowie i Gimnazjum w Redzikowie w Zespó³ Szkó³ w Redzikowie.
Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 5 c pkt 1 w zwi¹zku
z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; Nr 106,
poz. 496; Dz. U. Z 1997 r. Nr 28, poz. 153; Nr 141, poz. 943;
Dz. U. 1998 r. Nr 117, poz. 759; Nr 162, poz. 1126; Dz. U.
2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 139; Nr 48, poz. 550;
Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz. 1268; Nr 122, poz. 1320;
Dz. U. 2001 r. Nr 111, poz. 1194; Dz. U. 2002 r. Nr 41,
poz. 362), po uzyskaniu pozytywnych opinii rad pedagogicznych: Szko³y Podstawowej w Redzikowie i Gimnazjum
w Redzikowie Rada Gminy S³upsk uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Z dniem 1 wrzenia 2002 r. Szko³ê Podstawow¹ w Redzikowie i Gimnazjum w Redzikowie ³¹czy siê w Zespó³ Szkó³ w Redzikowie zwanym dalej zespo³em.
2. Siedzib¹ Zespo³u jest Redzikowo.
§2
Do obwodu zespo³u nale¿¹: Redzikowie, Wieszyno,
G³obino, Warblewo, Warblewko, Stanêcino, Krêpa S³upska, £upiny, Kusowo, P³aszewko, Bierkowo, Krzemienia,
Swo³owo, Bruskowo Wielkie, Bruskowo Ma³e, Wierzbiêcin.
§3
Organizacjê zespo³u okrela statut.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski
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1508
UCHWA£A Nr XXIX/273/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie nadania Statutu Zespo³owi Szkó³ w Redzikowie.
Na podstawie art. 58, ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329;
Nr 106, poz. 496; Dz. U. Z 1997 r. Nr 28, poz. 153; Nr 141,
poz. 943; Dz. U. 1998 r. Nr 117, poz. 759; Nr 162,
poz. 1126; Dz. U. 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 139;
Nr 48, poz. 550; Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz. 1268;
Nr 122, poz. 1320; Dz. U. 2001 r. Nr 111, poz. 1194; Dz. U.
2002 r. Nr 41, poz. 362)Rada Gminy S³upsk uchwala, co
nastêpuje:
§1
Nadaje siê Zespo³owi Szkó³ w Redzikowie Statut o treci jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIX/273/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 7 czerwca 2002 r.
STATUT
ZESPO£U SZKÓ£ W REDZIKOWIE
Rozdzia³ I
NAZWA ZESPO£U SZKÓ£, SIEDZIBA I SK£AD
ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE
§1
Zespó³ Szkó³, którego dotyczy statut u¿ywa nazwy 
Zespó³ Szkó³ w Redzikowie, w dalszej czêci statutu zwany Zespo³em Szkó³.
§2
Siedzib¹ Zespo³u Szkó³ jest obiekt szkolny w Redzikowie.
§3
W sk³ad Zespo³u Szkó³ wchodz¹ nastêpuj¹ce szko³y:
1) Szko³a Podstawowa w Redzikowie
2) Gimnazjum w Redzikowie.
§4
Szczegó³owe informacje o szko³ach wchodz¹cych w
sk³ad Zespo³u Szkó³ zawieraj¹ statuty poszczególnych
szkó³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ II
CELE I ZADANIA ZESPO£U SZKÓ£
§5

Zespó³ Szkó³ jest owiatow¹ jednostk¹ organizacyjn¹
prowadzon¹ przez Gminê S³upsk, która sprawuje nadzór
nad jego dzia³alnoci¹ w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
§6
Czas trwania cyklu kszta³cenia w szko³ach wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³ oraz wietlicy szkolnej okrelaj¹ statuty poszczególnych szkó³.
§7
W Zespole Szkó³ realizuje siê cele i zadania okrelone
w ustawie o systemie owiaty oraz przepisach wydanych
na jej podstawie.
§8
Szczegó³owy wykaz celów i zadañ realizowanych przez
szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u Szkó³ a zw³aszcza:
1) zakres i sposób wykonywania zadañ opiekuñczych
odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb rodowiskowych,
2) formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami oraz sposób realizacji tych celów
i zadañ, okrelaj¹ statuty poszczególnych szkó³.
Rozdzia³ III
ORGANY ZESPO£U SZKÓ£
§9
1. Organami Zespo³u Szkó³ s¹:
1) dyrektor Zespo³u Szkó³,
2) rady pedagogiczne szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³,
3) rady rodziców oraz rady szkó³, je¿eli zosta³y powo³ane w szko³ach wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
Szkó³,
4) samorz¹dy uczniowskie szkó³ wchodz¹cych w sk³ad
Zespo³u Szkó³.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoæ funkcjonowania organów
wymienionych w pkt 2), 3) i 4) ³¹cznie.
§ 10
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w szczególnoci:
1) powo³uje i odwo³uje zastêpcê dyrektora po zasiêgniêciu opinii organu prowadz¹cego i rad pedagogicznych,
2) kieruje ca³okszta³tem dzia³alnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej oraz gospodarczej Zespo³u Szkó³
we wspó³dzia³aniu z zastêpc¹ dyrektora,
3) dysponuje rodkami okrelonymi w planie finansowym
Zespo³u Szkó³ i ponosi odpowiedzialnoæ za ich prawid³owe wykorzystanie,
4) reprezentuje Zespó³ Szkó³ na zewn¹trz,
5) jest s³u¿bowym prze³o¿onym dla nauczycieli i pracowników ekonomiczno  administracyjnych,
6) kieruje prac¹ rad pedagogicznych jako ich przewodnicz¹cy,
7) realizuje uchwa³y rad pedagogicznych, rad rodziców
(szko³y) podjête w ramach ich kompetencji,
8) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami prawa,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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9) wystêpuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyró¿nienia dla pracowników Zespo³u Szkó³,
10) sprawuje nadzór pedagogiczny,
11) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
12) opracowuje arkusze organizacyjne szkó³ i ustala podzia³ zadañ dla nauczycieli i innych pracowników szko³y,
13) organizuje administracyjn¹, finansow¹ i gospodarcz¹
obs³ugê Zespo³u Szkó³,
14) wspó³dzia³a w realizacji swoich zadañ z radami szkó³,
radami rodziców i radami pedagogicznymi,
15) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów szczegó³owych.
§ 11
Statuty szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³ okrelaj¹ szczegó³owo:
1) kompetencje stanowi¹ce i opiniuj¹ce rad pedagogicznych, rad szkó³ i samorz¹dów uczniowskich,
2) zasady wspó³dzia³ania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kszta³cenia uczniów,
3) tryb wyboru cz³onków rad szkó³.
Rozdzia³ IV
ORGANIZACJA ZESPO£U SZKÓ£
§ 12
1. Podstawê prawn¹ dzia³alnoci Zespo³u Szkó³ stanowi
akt o jego za³o¿eniu w postaci uchwa³y Rady Gminy
S³upsk oraz niniejszy statut.
2. Podstawow¹ form¹ pracy Zespo³u Szkó³ s¹ zajêcia dydaktyczno  wychowawcze prowadzone w systemie
klasowo  lekcyjnym. Godzina zajêæ obowi¹zkowych
jak i pozosta³ych ujêtych w planie nauczania trwa 45
minut.
§ 13
Terminy rozpoczynania i ukoñczenia zajêæ dydaktyczno  wychowawczych, przerw wi¹tecznych oraz ferii zimowych i letnich okrelaj¹ przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 14
Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania
i opieki w danym roku szkolnym okrelaj¹ arkusze organizacyjne szkó³, opracowane przez dyrektora, do 30 kwietnia ka¿dego roku, na podstawie planów nauczania oraz
planu finansowego Zespo³u Szkó³.
§ 15
Statuty szkó³ tworz¹cych Zespó³ Szkó³ okrelaj¹:
1) zasady tworzenia oddzia³ów i system klasowo  lekcyjny prowadzenia zajêæ dydaktyczno  wychowawczych,
2) czas trwania godziny lekcyjnej,
3) tryb corocznego dokonywania podzia³u oddzia³ów na
grupy na zajêciach wymagaj¹cych specjalnych warunków nauki i bezpieczeñstwa,
4) liczbê uczestników kó³ i zespo³ów zainteresowañ oraz
innych zajêæ nadobowi¹zkowych organizowanych w
grupach miêdzyklasowych, miêdzyoddzia³owych,
5) funkcjonowanie systemu do¿ywiania uczniów.
§ 16
1. Biblioteka jest wspóln¹ pracowni¹ dla szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³.

2. Zasady korzystania z ksiêgozbioru, organizacjê pracy
biblioteki i warunki jej funkcjonowania okrela regulamin biblioteki.
§ 17
1. Dla uczniów, którzy musz¹ d³u¿ej przebywaæ w szkole
ze wzglêdu na czas pracy rodziców lub dojazd do szko³y
Zespó³ Szkó³ organizuje wietlicê.
2. Zasady organizowania pracy wychowawczej i opiekuñczej wietlicy okrela jej regulamin.
§ 18
1. Dla realizacji celów statutowych Zespo³u Szkó³ dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, zgodnie z art. 67,
ust. 1 ustawy o systemie owiaty.
2. Ponadto, w miarê mo¿liwoci Zespó³ Szkó³ zapewnia:
a) pomieszczenia na dzia³alnoæ organizacji uczniowskich samorz¹du uczniowskiego,
b) gabinet pielêgniarki szkolnej,
c) archiwum Zespo³u Szkó³,
d) szatniê.
Rozdzia³ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPO£U SZKÓ£
§ 19
1. W szko³ach tworz¹cych Zespó³ Szkó³ zatrudnia siê nauczycieli oraz innych pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obs³ugi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników,
o których mowa w ust. 1 okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 20
Statuty szkó³ tworz¹cych Zespó³ Szkó³ szczegó³owo
okrelaj¹:
1) zakres zadañ nauczycieli i ich odpowiedzialnoæ za
wyniki pracy dydaktyczno  wychowawczej, opiekuñczej oraz bezpieczeñstwo powierzonych ich opiece uczniów,
2) tworzenie zespo³ów przedmiotowych oraz ich cele
i zadania,
3) zadania i uprawnienia wychowawców klas.
Rozdzia³ VI
UCZNIOWIE
§ 21
Statuty szkó³ tworz¹cych Zespó³ Szkó³ okrelaj¹:
1) zasady rekrutacji uczniów zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkó³,
2) prawa i obowi¹zki ucznia,
3) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz
tryb odwo³ywania siê od kary,
4) system informowania rodziców (prawnych opiekunów)
ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu
wobec niego kary,
5) tryb przyznawania uczniom odznak, ustalonych przez
radê szko³y.
Rozdzia³ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 22
1. Zespó³ Szkó³ posiada pieczêæ urzêdow¹ wspóln¹ dla
wszystkich szkó³ wchodz¹cych w jego sk³ad, zawieraj¹c¹ nazwê Zespo³u Szkó³.
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2. Tablice i stemple szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
Szkó³ maj¹ w górnej czêci nazwê Zespo³u Szkó³, w
dolnej nazwê szko³y.
3. Na wiadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u
Szkó³ podaje siê nazwê szko³y, nazwa Zespo³u Szkó³
umieszczona jest na pieczêci urzêdowej.
§ 23
Zespó³ Szkó³ prowadzi i przechowuje dokumentacjê
zgodnie z odrêbnymi przepisami.
§ 24
Zespó³ Szkó³ mo¿e posiadaæ w³asny sztandar, god³o,
imiê oraz ceremonia³ szkolny.
§ 25
Zasady prowadzenia przez Zespó³ Szkó³ gospodarki
finansowej i materia³owej okrelaj¹ odrêbne przepisy.

1509
UCHWA£A Nr XXIX/274/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie po³¹czenia Szko³y Podstawowej w Siemianicach i Gimnazjum w Siemianicach w Zespó³ Szkó³
w Siemianicach.
Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 5 c pkt 1 w zwi¹zku
z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; Nr 106,
poz. 496; Dz. U. Z 1997 r. Nr 28, poz. 153; Nr 141, poz.943;
Dz. U. 1998 r. Nr 117, poz. 759; Nr 162, poz. 1126; Dz. U.
2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 139; Nr 48, poz. 550;
Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz. 1268; Nr 122, poz. 1320;
Dz. U. 2001 r. Nr 111, poz. 1194; Dz. U. 2002 r. Nr 41,
poz. 362), po uzyskaniu pozytywnych opinii rad pedagogicznych: Szko³y Podstawowej w Siemianicach i Gimnazjum w Siemianicach Rada Gminy S³upsk uchwala, co
nastêpuje:
§1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr XXIX/275/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie nadania Statutu Zespo³owi Szkó³ w Siemianicach.
Na podstawie art. 58, ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329;
Nr 106, poz. 496; Dz. U. Z 1997 r. Nr 28, poz. 153; Nr 141,
poz. 943; Dz. U. 1998 r. Nr 117, poz. 759; Nr 162,
poz. 1126; Dz. U. 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 139;
Nr 48, poz. 550; Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz. 1268;
Nr 122, poz. 1320; Dz. U. 2001 r. Nr 111, poz. 1194; Dz. U.
2002 r. Nr 41, poz. 362)Rada Gminy S³upsk uchwala, co
nastêpuje:
§1
Nadaje siê Zespo³owi Szkó³ w Siemianicach Statut o
treci jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
S³upsk.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIX/275/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 7 czerwca 2002 r.
STATUT
ZESPO£U SZKÓ£ W SIEMIANICACH

1. Z dniem 1 wrzenia 2002 r. Szko³ê Podstawow¹ w Siemianicach i Gimnazjum w Siemianicach ³¹czy siê w Zespó³ Szkó³ w Siemianicach zwany dalej zespo³em.
2. Siedzib¹ Zespo³u s¹ Siemianice.

Rozdzia³ I
NAZWA ZESPO£U SZKÓ£, SIEDZIBA I SK£AD
ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE

§2

§1

Do obwodu zespo³u nale¿¹ miejscowoci: Siemianice, Swochowo, Niewierowo, Lubuczewo, Wrzecie, Kêpno, Wiklino, Lêkwica, Kar¿cino, W³ynkówko, W³ynkowo,
Bydlino, Strzelino, Strzelinko.
§3
Organizacjê zespo³u okrela statut.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
S. Stodulski

Zespó³ Szkó³, którego dotyczy statut u¿ywa nazwy 
Zespó³ Szkó³ w Siemianicach, w dalszej czêci statutu
zwany Zespo³em Szkó³.
§2
Siedzib¹ Zespo³u Szkó³ jest obiekt szkolny w Siemianicach.
§3
W sk³ad Zespo³u Szkó³ wchodz¹ nastêpuj¹ce szko³y:
1) Szko³a Podstawowa w Siemianicach
2) Gimnazjum w Siemianicach.
§4
Szczegó³owe informacje o szko³ach wchodz¹cych w
sk³ad Zespo³u Szkó³ zawieraj¹ statuty poszczególnych
szkó³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Rozdzia³ II
CELE I ZADANIA ZESPO£U SZKÓ£
§5
Zespó³ Szkó³ jest owiatow¹ jednostk¹ organizacyjn¹
prowadzon¹ przez Gminê S³upsk, która sprawuje nadzór
nad jego dzia³alnoci¹ w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
§6
Czas trwania cyklu kszta³cenia w szko³ach wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³ oraz wietlicy szkolnej okrelaj¹ statuty poszczególnych szkó³.
§7
W Zespole Szkó³ realizuje siê cele i zadania okrelone
w ustawie o systemie owiaty oraz przepisach wydanych
na jej podstawie.
§8
Szczegó³owy wykaz celów i zadañ realizowanych przez
szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u Szkó³ a zw³aszcza:
1) zakres i sposób wykonywania zadañ opiekuñczych
odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb rodowiskowych,
2) formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami oraz sposób realizacji tych celów
i zadañ, okrelaj¹ statuty poszczególnych szkó³.
Rozdzia³ III
ORGANY ZESPO£U SZKÓ£
§9
1. Organami Zespo³u Szkó³ s¹:
1) dyrektor Zespo³u Szkó³,
2) rady pedagogiczne szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³,
3) rady rodziców oraz rady szkó³, je¿eli zosta³y powo³ane w szko³ach wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
Szkó³,
4) samorz¹dy uczniowskie szkó³ wchodz¹cych w sk³ad
Zespo³u Szkó³.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoæ funkcjonowania organów
wymienionych w pkt 2), 3) i 4) ³¹cznie.
§ 10
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w szczególnoci:
1) powo³uje i odwo³uje zastêpcê dyrektora po zasiêgniêciu opinii organu prowadz¹cego i rad pedagogicznych,
2) kieruje ca³okszta³tem dzia³alnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej oraz gospodarczej Zespo³u Szkó³
we wspó³dzia³aniu z zastêpc¹ dyrektora,
3) dysponuje rodkami okrelonymi w planie finansowym
Zespo³u Szkó³ i ponosi odpowiedzialnoæ za ich prawid³owe wykorzystanie,
4) reprezentuje Zespó³ Szkó³ na zewn¹trz,
5) jest s³u¿bowym prze³o¿onym dla nauczycieli i pracowników ekonomiczno  administracyjnych,
6) kieruje prac¹ rad pedagogicznych jako ich przewodnicz¹cy,
7) realizuje uchwa³y rad pedagogicznych, rad rodziców
(szko³y) podjête w ramach ich kompetencji,
8) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami prawa,

9) wystêpuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyró¿nienia dla pracowników Zespo³u Szkó³,
10) sprawuje nadzór pedagogiczny,
11) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
12) opracowuje arkusze organizacyjne szkó³ i ustala podzia³ zadañ dla nauczycieli i innych pracowników szko³y,
13) organizuje administracyjn¹, finansow¹ i gospodarcz¹
obs³ugê Zespo³u Szkó³,
14) wspó³dzia³a w realizacji swoich zadañ z radami szkó³,
radami rodziców i radami pedagogicznymi,
15) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów szczegó³owych.
§ 11
Statuty szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³ okrelaj¹ szczegó³owo:
1) kompetencje stanowi¹ce i opiniuj¹ce rad pedagogicznych, rad szkó³ i samorz¹dów uczniowskich,
2) zasady wspó³dzia³ania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kszta³cenia uczniów,
3) tryb wyboru cz³onków rad szkó³.
Rozdzia³ IV
ORGANIZACJA ZESPO£U SZKÓ£
§ 12
1. Podstawê prawn¹ dzia³alnoci Zespo³u Szkó³ stanowi
akt o jego za³o¿eniu w postaci uchwa³y Rady Gminy
S³upsk oraz niniejszy statut.
2. Podstawow¹ form¹ pracy Zespo³u Szkó³ s¹ zajêcia
dydaktyczno  wychowawcze prowadzone w systemie
klasowo  lekcyjnym. Godzina zajêæ obowi¹zkowych
jak i pozosta³ych ujêtych w planie nauczania trwa 45
minut.
§ 13
Terminy rozpoczynania i ukoñczenia zajêæ dydaktyczno  wychowawczych, przerw wi¹tecznych oraz ferii zimowych i letnich okrelaj¹ przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 14
Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania
i opieki w danym roku szkolnym okrelaj¹ arkusze organizacyjne szkó³, opracowane przez dyrektora, do 30 kwietnia ka¿dego roku, na podstawie planów nauczania oraz
planu finansowego Zespo³u Szkó³.
§ 15
Statuty szkó³ tworz¹cych Zespó³ Szkó³ okrelaj¹:
1) zasady tworzenia oddzia³ów i system klasowo  lekcyjny prowadzenia zajêæ dydaktyczno  wychowawczych,
2) czas trwania godziny lekcyjnej,
3) tryb corocznego dokonywania podzia³u oddzia³ów na
grupy na zajêciach wymagaj¹cych specjalnych warunków nauki i bezpieczeñstwa,
4) liczbê uczestników kó³ i zespo³ów zainteresowañ oraz
innych zajêæ nadobowi¹zkowych organizowanych w
grupach miêdzyklasowych, miêdzyoddzia³owych,
5) funkcjonowanie systemu do¿ywiania uczniów.
§ 16
1. Biblioteka jest wspóln¹ pracowni¹ dla szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³.
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2. Zasady korzystania z ksiêgozbioru, organizacjê pracy
biblioteki i warunki jej funkcjonowania okrela regulamin biblioteki.
§ 17
1. Dla uczniów, którzy musz¹ d³u¿ej przebywaæ w szkole
ze wzglêdu na czas pracy rodziców lub dojazd do szko³y
Zespó³ Szkó³ organizuje wietlicê.
2. Zasady organizowania pracy wychowawczej i opiekuñczej wietlicy okrela jej regulamin.
§ 18
1. Dla realizacji celów statutowych Zespo³u Szkó³ dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, zgodnie z art. 67,
ust. 1 ustawy o systemie owiaty.
2. Ponadto, w miarê mo¿liwoci Zespó³ Szkó³ zapewnia:
a) pomieszczenia na dzia³alnoæ organizacji uczniowskich samorz¹du uczniowskiego,
b) gabinet pielêgniarki szkolnej,
c) archiwum Zespo³u Szkó³,
d) szatniê.
Rozdzia³ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPO£U SZKÓ£
§ 19
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2. Tablice i stemple szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
Szkó³ maj¹ w górnej czêci nazwê Zespo³u Szkó³, w
dolnej nazwê szko³y.
3. Na wiadectwach szkolnych i innych dokumentach
wydawanych przez szko³y wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u Szkó³ podaje siê nazwê szko³y, nazwa Zespo³u Szkó³
umieszczona jest na pieczêci urzêdowej.
§ 23
Zespó³ Szkó³ prowadzi i przechowuje dokumentacjê
zgodnie z odrêbnymi przepisami.
§ 24
Zespó³ Szkó³ mo¿e posiadaæ w³asny sztandar, god³o,
imiê oraz ceremonia³ szkolny.
§ 25
Zasady prowadzenia przez Zespó³ Szkó³ gospodarki
finansowej i materia³owej okrelaj¹ odrêbne przepisy.
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UCHWA£A Nr IV/35/2003
Rady Gminy S³upsk
z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy S³upsk.

1. W szko³ach tworz¹cych Zespó³ Szkó³ zatrudnia siê nauczycieli oraz innych pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obs³ugi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników,
o których mowa w ust. 1 okrelaj¹ odrêbne przepisy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy S³upsk uchwala, co nastêpuje:

§ 20

§1

Statuty szkó³ tworz¹cych Zespó³ Szkó³ szczegó³owo
okrelaj¹:
1) zakres zadañ nauczycieli i ich odpowiedzialnoæ za
wyniki pracy dydaktyczno  wychowawczej, opiekuñczej oraz bezpieczeñstwo powierzonych ich opiece uczniów,
2) tworzenie zespo³ów przedmiotowych oraz ich cele
i zadania,
3) zadania i uprawnienia wychowawców klas.

Uchwala siê Statut Gminy S³upsk o treci okrelonej w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Rozdzia³ VI
UCZNIOWIE
§ 21
Statuty szkó³ tworz¹cych Zespó³ Szkó³ okrelaj¹:
1) zasady rekrutacji uczniów zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkó³,
2) prawa i obowi¹zki ucznia,
3) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz
tryb odwo³ywania siê od kary,
4) system informowania rodziców (prawnych opiekunów)
ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu
wobec niego kary,
5) tryb przyznawania uczniom odznak, ustalonych przez
radê szko³y.
Rozdzia³ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 22
1. Zespó³ Szkó³ posiada pieczêæ urzêdow¹ wspóln¹ dla
wszystkich szkó³ wchodz¹cych w jego sk³ad, zawieraj¹c¹ nazwê Zespo³u Szkó³.

§2
Integraln¹ czêci¹ Statutu Gminy S³upsk s¹ jego za³¹czniki okrelaj¹ce:
1) obszar i granice Gminy S³upsk jako za³¹cznik Nr 1*,
2) wykaz jednostek organizacyjnych Gminy S³upsk jako
za³¹cznik Nr 2,
3) wykaz jednostek pomocniczych Gminy S³upsk jako
za³¹cznik Nr 3,
4) wykaz pieczêci urzêdowych i ich opis jako za³¹cznik
Nr 4,
5) Regulamin Pracy Rady Gminy S³upsk jako Za³¹cznik
Nr 5,
6) Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
S³upsk jako za³¹cznik Nr 6,
7) Regulamin Pracy Komisji Gospodarki, Bud¿etu i Finansów Rady Gminy S³upsk jako za³¹cznik Nr 7,
8) Regulamin Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Bezpieczeñstwa Publicznego Rady Gminy
S³upsk jako za³¹cznik Nr 8,
9) Regulamin Pracy Komisji Owiaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Socjalnych Rady Gminy S³upsk jako Za³¹cznik Nr 9.
§3
Trac¹ moc:
1) Uchwa³a Nr VII/83/1999 Rady Gminy S³upsk z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie Statutu Gminy S³upsk,
2) Uchwa³a Nr XXIII/213/2001 Rady Gminy S³upsk z dnia
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
S³upsk,
3) Uchwa³a Nr XXIV/215/2001 Rady Gminy S³upsk z dnia
19 padziernika 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy S³upsk.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 17 marca 2003 roku
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
M. Klemiato
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IV/35/2003
Rady Gminy S³upsk
z dnia 14 lutego 2003 r.
STATUT GMINY S£UPSK
CZÊÆ I
Postanowienia ogólne
§1
Gmina S³upsk, zwana dalej w niniejszym Statucie Gmin¹, jest z mocy prawa wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób
mieszkaj¹cych na jej terenie.
§2
1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 26.058 ha.
2. Granice terytorium Gminy okrelone s¹ na mapie, stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do Statutu.
3. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto S³upsk.
§3
1. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów Gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§4
Samodzielnoæ Gminy podlega ochronie s¹dowej.
§5
Organami Gminy s¹: Rada Gminy S³upsk i Wójt Gminy S³upsk.
§6
1. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna.
2. Ograniczenia jawnoci dzia³alnoci organów Gminy
mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
§7
1. Ka¿dy pe³noletni obywatel ma prawo wstêpu na sesje
Rady Gminy S³upsk oraz na posiedzenia Komisji Rady.
2. Obywatel, o którym mowa w ust. 1 ma prawo dostêpu
do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych, a w szczególnoci ma prawo wgl¹du do
protoko³ów z posiedzeñ Rady Gminy oraz z posiedzeñ
Komisji Rady Gminy.
3. Prawo do informacji obejmuje uprawnienia okrelone
w ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

§8
1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2 mog¹ byæ
udostêpnione wy³¹cznie w siedzibie Urzêdu Gminy na
stanowisku ds. obs³ugi organów Gminy, w czasie pracy Urzêdu.
2. Dokumentów nie mo¿na wynosiæ poza siedzibê Urzêdu.
3. Obywatel mo¿e z udostêpnionych mu dokumentów
sporz¹dzaæ notatki i odpisy.
4. Na wniosek obywatela, Urz¹d Gminy mo¿e sporz¹dziæ
kserokopie dokumentów za odp³atnoci¹ ustalon¹ zarz¹dzeniem wewnêtrznym Wójta Gminy.
§9
1. Dokumenty lub ich czêci objête ochron¹ wynikaj¹c¹ z
przepisów prawa, a w szczególnoci z:
1) ustawy z 14 czerwca 1960 r.  kodeks postêpowania
administracyjnego (t.j. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071),
2) ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.),
3) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmian.),
4) ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zmian.) nie podlegaj¹ udostêpnieniu
2. Przepisów § § 7 i 8 nie stosuje siê równie¿ w przypadkach wy³¹czenia jawnoci obrad sesji lub jej czêci albo
posiedzeñ Komisji Rady lub ich czêci na podstawie
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
§ 10
Odmowa udostêpnienia dokumentów stanowi¹cych
informacjê publiczn¹ nastêpuje w drodze decyzji administracyjnej  zgodnie z przepisami Kodeksu postêpowania administracyjnego.
CZÊÆ II
Zakres dzia³ania i zadania Gminy
§ 11
1. Zakres dzia³ania Gminy okrelaj¹:
a) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upowa¿nieñ ustawy,
b) porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego i organami administracji rz¹dowej,
c) uchwa³y Rady Gminy S³upsk podjête w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2. Gmina mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnych ustawach.
3. Zadania zlecone i przyjête w drodze porozumieñ, Gmina wykonuje po zapewnieniu rodków finansowych
przez administracjê rz¹dow¹ oraz inne jednostki samorz¹du terytorialnego.
§ 12
1. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:
a) dzia³alnoæ swoich organów i organów jednostek
pomocniczych,
b) gminne jednostki organizacyjne,
c) dzia³alnoæ innych podmiotów na podstawie zawartych z nimi umów i porozumieñ.
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2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawarty
jest w za³¹czniku nr 2 do niniejszego Statutu.
§ 13
1. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. Gmina mo¿e tworzyæ stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego i byæ ich cz³onkiem. Do stowarzyszeñ gmin stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy
prawo o stowarzyszeniach, z zastrze¿eniem art. 84 ust.
3 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
3. Przyst¹pienie do zwi¹zku miêdzygminnego lub stowarzyszenia wymaga wyra¿enia zgody przez Radê Gminy S³upsk w formie uchwa³y.
§ 14
1. Samoopodatkowanie mieszkañców Gminy, odwo³anie
Rady Gminy S³upsk przed up³ywem kadencji oraz odwo³anie Wójta Gminy S³upsk mo¿e byæ dokonane tylko w trybie referendum gminnego.
2. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone tak¿e w ka¿dej innej sprawie wa¿nej dla Gminy.
§ 15
Gmina u¿ywa pieczêci urzêdowych, których wykaz stanowi za³¹cznik nr 4 do niniejszego Statutu.
CZÊÆ III
Organizacja i tryb pracy Rady Gminy.
§ 16
1. Rada Gminy, zwana dalej Rad¹, jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Gminy.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.
3. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego
i dwóch wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
4. Funkcji okrelonych w ust. 3 nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ cz³onka Komisji Rewizyjnej.
5. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji i przewodniczy jej
obradom do czasu wyboru nowego Przewodnicz¹cego Rady.
6. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady do czasu wyboru
Przewodnicz¹cego Rady prowadzi najstarszy wiekiem
radny obecny na sesji.
§ 17
Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalenie Statutu Gminy S³upsk,
2) ustalanie wynagrodzenia Wójta Gminy, stanowienie o
kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy  na wniosek Wójta Gminy,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdañ
z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³ w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z
tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
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7) ustalanie zakresu dzia³ania so³ectw i osiedli oraz zasad przekazywania im rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,.
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania
lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta Gminy,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Wójta
Gminy w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenie i przystêpowanie do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywanie i wystêpowanie z nich,
g) okrelanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Wójta Gminy,
h) tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿enia ich w maj¹tek,
i) ustalanie maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Wójta Gminy w roku bud¿etowym.
10) okrelanie wysokoci sumy do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania.
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ, o
których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorz¹dzie gminnym.
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku.
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowanie do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych.
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.
15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów.
17) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Gminy.
§ 18
Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy i w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
§ 19
1. Zadaniem Przewodnicz¹cego Rady jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad.
2. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
3. Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady okrela
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Regulamin Pracy Rady Gminy S³upsk, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do niniejszego Statutu.
§ 20
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie cz³onkowie Rady.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w
g³osowaniu jawnym poprzez podniesienie rêki.
3. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach, kiedy stanowi tak ustawa.
4. Wyniki g³osowania og³asza przewodnicz¹cy obrad
bezzw³ocznie.
§ 21
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu obrad
w ca³oci lub w czêci z wy³¹czeniem jawnoci.
§ 22
1. W celu wykonywania swoich zadañ Rada powo³uje
sta³e lub dorane komisje, ustalaj¹c ich dzia³ania sk³ad
osobowy.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹ jej plan pracy
oraz sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 23
Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Gospodarki, Bud¿etu i Finansów,
3) Komisja Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Bezpieczeñstwa Publicznego,
4) Komisja Owiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
§ 24
1. Zakres dzia³ania komisji sta³ych okrelaj¹ za³¹czniki
Nr 6  9 do niniejszego Statutu.
2. Do zadañ komisji sta³ych w szczególnoci nale¿y:
a) ocena dzia³alnoci Wójta Gminy i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw, dla których komisja zosta³a powo³ana,
b) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê oraz spraw przek³adanych przez
cz³onków komisji,
c) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
d) kontrola wykonania uchwa³ Rady.
§ 25
1. Rada mo¿e powo³ywaæ komisje dorane.
2. Zakres dzia³ania komisji doranych okrela Rada w
uchwale o ich powo³aniu.
§ 26
1. W sk³ad komisji wchodz¹ cz³onkowie Rady.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej nie mog¹ wchodziæ: Przewodnicz¹cy Rady oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
3. Przewodnicz¹cego komisji wybiera Rada na wniosek
cz³onków komisji. Zastêpcê przewodnicz¹cego komisji wybiera komisja ze swego grona.
4. Do trybu pracy komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio Regulamin Pracy Rady Gminy.
5. Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, stanowi za³¹cznik nr 6 do niniejszego Statutu.
§ 27
1. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej Gminy. Radny utrzymuje sta³¹ wiê

z mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane przez mieszkañców Gminy
postulaty i przedstawia je organom Gminy, nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.
2. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady
i jej Komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do
których zosta³ wybrany lub desygnowany. W przypadku niemo¿noci uczestniczenia w pracach Rady, radny
jest zobowi¹zany powiadomiæ Przewodnicz¹cego o
jego nieobecnoci.
§ 28
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
2. Radnemu przys³uguj¹ diety lub rycza³t na zasadach
ustalonych w odrêbnej uchwale Rady.
§ 29
1. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radny sk³ada lubowanie o treci: Wierny Konstytucji
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, lubujê uroczycie
obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie
i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej Gminy i jej
mieszkañców. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania Tak mi dopomó¿ Bóg.
2. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni wstaj¹ i wypowiadaj¹
s³owo lubujê.
3. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu.
4. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni.,
którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
§ 30
Radny winien byæ przyjmowany przez pracowników
Urzêdu Gminy poza kolejnoci¹ przy za³atwieniu spraw
zwi¹zanych z wykonywaniem mandatu radnego.
§ 31
Obs³ugê organów Gminy zapewnia Wójt.
CZÊÆ IV
Organ wykonawczy Gminy.
§ 32
1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radê Gminy i up³ywa z dniem up³ywu kadencji Rady Gminy.
3. Objêcie obowi¹zków przez Wójta nastêpuje z chwil¹
z³o¿enia wobec Rady Gminy lubowania o nastêpuj¹cej treci:
Obejmuj¹c urz¹d Wójta, uroczycie lubujê, ¿e dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomylnoci mieszkañców Gminy. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.
§ 33
1. Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje i odwo³uje swojego zastêpcê.
2. W Gminie S³upsk Wójt ma jednego Zastêpcê.
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§ 34

§ 42

1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady Gminy i inne zadania
okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadañ w³asnych Gminy, Wójt podlega wy³¹cznie Radzie Gminy.

Zastêpca Wójta jest pracownikiem samorz¹dowym,
zatrudnionym na podstawie powo³ania. Podstaw¹ prawn¹ nawi¹zania stosunku pracy z Zastêpc¹ Wójta jest Zarz¹dzenie Wójta.
§ 43

§ 35
Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 36
1. Wójt jest kierownikiem Urzêdu Gminy, w myl przepisów Kodeksu pracy.
2. Wójt jako kierownik Urzêdu wykonuje uprawnienia
zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników
Urzêdu oraz kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy.
3. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Gminy
okrela Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy, nadany przez Wójta Gminy w drodze zarz¹dzenia.
4. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
Gminy w swoim imieniu Zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
§ 37
Do zadañ Wójta nale¿y:
1) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Gminy.
2) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
§ 38
Zastêpca Wójta sprawuje funkcjê Wójta w razie jego
nieobecnoci lub niemo¿noci pe³nienia przez niego obowi¹zków.
§ 39
Wyganiêcie mandatu Wójta przed up³ywem kadencji
jest równoznaczne z odwo³aniem Zastêpcy Wójta.
§ 40
1. Po up³ywie kadencji Wójt pe³ni swoj¹ funkcjê do czasu
objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego Wójta.
2. Po up³ywie kadencji Wójta, Zastêpca Wójta pe³ni swoje obowi¹zki do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo
powo³anego Zastêpcê Wójta.
ROZDZIA£ V
Pracownicy samorz¹dowi
§ 41
1. Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym
na podstawie wyboru.
2. Osob¹ dzia³aj¹c¹ w imieniu zak³adu pracy w stosunku
pracy z Wójtem jest Przewodnicz¹cy Rady z zastrze¿eniem, ¿e przewodnicz¹cy Rady nie ma prawa do ustalania wynagrodzenia Wójta.

1. Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy s¹ pracownikami samorz¹dowymi, zatrudnionymi na podstawie powo³ania. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy na podstawie powo³ania jest uchwa³a Rady.
2. Stosunek pracy na podstawie uchwa³y o powo³aniu
nawi¹zuje Wójt.
§ 44
Inne, ni¿ wymienione w § 42 i § 43 osoby s¹ zatrudnione w Urzêdzie na podstawie umowy o pracê. Stosunek
pracy nawi¹zuje z nimi Wójt.
CZÊÆ VI
Jednostki pomocnicze Gminy.
§ 45
Rada mo¿e tworzyæ jednostki pomocnicze w drodze
uchwa³y.
§ 46
1. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ oraz zniesienie jednostki pomocniczej odbywa siê przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ albo organy Gminy,
b) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹,
c) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
Gminy w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej
jednostki,
d) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy, ich granice
i siedziby okrela za³¹cznik nr 3 do niniejszego Statutu.
§ 47
Uchwa³y, o których mowa w § 46 powinny okrelaæ w
szczególnoci:
1) nazwê jednostki pomocniczej,
2) siedzibê w³adz,
3) granice,
4) obszar.
§ 48
Organizacjê i zakres dzia³ania jednostek pomocniczych
okrela Rada odrêbnym statutem.
§ 49
Rada w statucie jednostki pomocniczej okrela sposób bezporedniego korzystania przez tê jednostkê z mienia komunalnego i rozporz¹dzania dochodami z tego tytu³u przez organy jednostki pomocniczej.
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§ 50
1. Jednostki pomocnicze prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c
te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych
jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie wielkoæ rodków przeznaczonych do podzia³u pomiêdzy jednostki pomocnicze.
4. Jednostki pomocnicze, sporz¹dzaj¹ plan podzia³u rodków, o których mowa w ust. 3 i przedstawiaj¹ do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
§ 51
Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacjê
w tym zakresie Wójtowi Gminy.
§ 52
Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadamiania, na takich samych zasadach
jak radnych przewodnicz¹cych organów wykonawczych
jednostek pomocniczych Gminy S³upsk o sesji Rady
Gminy S³upsk.
§ 53
Jednostkami pomocniczymi w Gminie S³upsk s¹:
1) so³ectwa,
2) osiedla.
§ 54
Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie
wiejskie, a organem wykonawczym jest so³tys.
§ 55
1. Organem uchwa³odawczym osiedla jest Rada osiedla
w liczbie 15 osób, a organem wykonawczym jest Zarz¹d. Na czele Zarz¹du Osiedla stoi jego Przewodnicz¹cy.
2. Statut osiedla mo¿e ustaliæ, ¿e organem uchwa³odawczym osiedla jest ogólne zebranie mieszkañców.
§ 56
Rada Gminy mo¿e  odrêbn¹ uchwa³¹  okreliæ, na
jakich zasadach so³tysowi oraz Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Osiedla bêdzie przys³ugiwaæ dieta lub zwrot kosztów przejazdu za wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z
pe³nion¹ funkcj¹.
CZÊÆ VII
Gospodarka finansowa Gminy.
§ 57
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu Gminy.
2. Projekt bud¿etu przygotowuje Wójt, uwzglêdniaj¹c zasady okrelone w ustawie o finansach publicznych. Projekt bud¿etu Gminy jest przedk³adany Radzie przez
Wójta w terminie do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³any do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
3. Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, jednak nie póniej ni¿ do 31 marca
roku bud¿etowego,
4. Do czasu uchwalenia bud¿etu przez Radê, podstaw¹

gospodarki finansowej gminy jest projekt bud¿etu
przed³o¿ony Radzie Gminy.
5. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Wójt og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
§ 58
1. Dochodami Gminy s¹:
a) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone w odrêbnych przepisach,
b) dochody z maj¹tku gminy,
c) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa,
2. Dochodami Gminy mog¹ byæ:
a) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz
na dofinansowanie zadañ w³asnych,
b) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców,
c) spadki, zapisy i darowizny,
d) inne dochody.
§ 59
1. Owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Wójt albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca Wójta
samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ osob¹.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
Wójta. Czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa wymagaj¹ zgody Wójta Gminy.
CZÊÆ VIII
Publikowanie przepisów gminnych.
§ 60
Je¿eli z przepisów szczególnych nie wynika nic innego, miejscowo przyjêtym sposobem publikowania przepisów gminnych z wy³¹czeniem aktów prawa miejscowego  jest ich rozplakatowanie w miejscach publicznych.
§ 61
1. Przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych rozumie siê umieszczenie ich na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy lub na tablicach og³oszeñ w
so³ectwach i osiedlach.
2. Publikacja przepisów gminnych polega równie¿ na
umieszczaniu ich na stronie internetowej Urzêdu Gminy S³upsk.
CZÊÆ IX
Postanowienia koñcowe
§ 62
Do zmiany statutu stosuje siê przepisy dotycz¹ce jego
uchwalenia.
§ 63
Wójt informuje mieszkañców Gminy o treci statutu i jego zmianach poprzez zamieszczenie stosownych komunikatów na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy oraz
umieszczeniu treci Statutu na stronie internetowej Urzêdu Gminy S³upsk.

§ 64
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.).
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy S³upsk
WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY S£UPSK
1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w S³upsku.
2. Zak³ad Gospodarki Komunalnej w S³upsku z siedzib¹
w Jezierzycach.
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Jezierzycach.
4. Gminny Orodek Kultury w G³obinie.
5. Przedszkole Gminne w Jezierzycach.
6. Zespó³ Szkó³ w Jezierzycach.
7. Zespó³ Szkó³ w Redzikowie.
8. Zespó³ Szkó³ w Siemianicach.
9. Szko³a Podstawowa w Bierkowie.
10. Szko³a Podstawowa w G³obine.
11. Szko³a Podstawowa we W³ynkówku.
12. Szko³a Podstawowa we Wrzeciu.
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy S³upsk
WYKAZ
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY S£UPSK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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SO£ECTWA:
Bierkowo.
Bruskowo Wielkie.
Bruskowo Ma³e (w granicach so³ectwa Wierzbiêcin).
Bukówka.
Bydlino.
Ga³êzinowo.
G³obino.
Gr¹sino (w granicach so³ectwa Jezierzyce SHR).
Kar¿cino.
Krêpa S³upska (w granicach so³ectwa £upiny i P³aszewko).
Krzemienica.
Lubuczewo.
Redêcin (w granicach so³ectwa Gaæ i Gaæ Lena).
Rogawica (w granicach so³ectwa Kukowo).
Siemianice (w granicach so³ectwa Niewierowo i Swochowo).
Staniêcino.
Strzelino.
Strzelinko.
Swo³owo.
Warblewo (w granicach so³ectwa Warblewko).
Wielichowo (w granicach so³ectwa Gajki).
Wieszyno (w granicach so³ectwa Redzikowo SHR).
W³ynkowo.
W³ynkówko.
Wiklino (w granicach so³ectwa Lêkwica).
Wrzecie (w granicach so³ectwa Kêpno).

OSIEDLA:
1. Jezierzyce.
2. Kusowo.
3. Redzikowo.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy S³upsk
WYKAZ PIECZÊCI URZÊDOWYCH I ICH OPIS
1. Pieczêci¹ Rady Gminy S³upsk jest okr¹g³a pieczêæ o
rednicy 35 milimetrów z god³em pañstwowym porodku i napisem w otoku Rada Gminy S³upsk:
2. Pieczêci¹ Wójta Gminy S³upsk jest okr¹g³a pieczêæ o
rednicy 35 milimetrów z god³em pañstwowym porodku i napisem w otoku Wójt Gminy S³upsk:
3. Pieczêci¹ Urzêdu Gminy w S³upsku jest okr¹g³a pieczêæ o rednicy 35 milimetrów z god³em pañstwowym
porodku i napisem w otoku Urz¹d Gminy w S³upsku:
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy S³upsk
Regulamin pracy Rady Gminy S³upsk
1. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin pracy Rady Gminy S³upsk, zwany dalej Regulaminem, okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb
pracy Rady.
§2
1. Rada dzia³a na sesjach oraz poprzez swoje komisje.
Realizacjê podjêtych uchwa³ Rada powierza Wójtowi
Gminy S³upsk.
2. Wójt Gminy i komisje Rady sk³adaj¹ Radzie sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§3
1. Rada dzia³a zgodnie z pó³rocznym planem pracy,
uchwalonym:
1) w pierwszym roku kadencji  w ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia,
2) w latach nastêpnych  na ostatniej sesji w pó³roczu
poprzedzaj¹cym okres objêty planem.
2. Rada mo¿e na bie¿¹co dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ
w planie pracy.
§4
1. Do wy³¹cznej kompetencji Przewodnicz¹cego Rady
nale¿y organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy wyznacza Wiceprzewodnicz¹cego Rady do wykonywania swoich zadañ
w razie nieobecnoci lub niemo¿liwoci pe³nienia
funkcji.
3. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady
i wyznaczonego przez niego Wiceprzewodnicz¹cego
Rady, obowi¹zki, o których mowa w ust. 1 wykonuje
kolejny Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
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2. Sesje Rady

§ 11

§5

1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.

1. Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy podlegaj¹ce ograniczeniu jawnoci z mocy obowi¹zuj¹cych
ustaw, jawnoæ ca³ej sesji lub jej czêci mo¿e zostaæ
wy³¹czona. Rada wówczas obraduje przy drzwiach zamkniêtych.
2. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1 Rada mo¿e
postanowiæ, i¿ ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³ecznoci Gminy lub poszczególnych obywateli, ca³a sesja
lub obrady nad okrelonymi punktami porz¹dku obrad odbêd¹ siê przy drzwiach zamkniêtych.
3. Wy³¹czenie jawnoci nastêpuje po przeg³osowaniu
i jest odnotowywane w protokole z obrad sesji.

§7

§ 12

Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji,
okrelone w ustawach.
§6

1. Na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego
skùadu Rady, Przewodniczàcy obowiàzany jest zwoùaã
nadzwyczajnà sesjæ Rady w ciàgu siedmiu dni od daty
zùoýenia wniosku.
2. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
3. Przygotowanie sesji
§8
1. Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym projektów uchwa³
i materia³ów.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
powiadamia siê radnych oraz przewodnicz¹cych organów wykonawczych jednostek pomocniczych, najpóniej na 7 dni przed terminem sesji, z zastrze¿eniem
§ 7. Do zawiadomienia do³¹cza siê projekty uchwa³.
4. Zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwalaniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 10
dni przed sesj¹.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§9
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy, po zasiêgniêciu
opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy.
4. Przewodnicz¹cy organów wykonawczych jednostek
pomocniczych maj¹ prawo udzia³u w sesji Rady Gminy i mog¹ zabieraæ g³os wy³¹cznie po uprzednim udzieleniu g³osu przez osobê prowadz¹c¹ obrady.
4. Obrady
§ 10
1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad w sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w
tym celu miejsca.

1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Na wniosek
Przewodnicz¹cego b¹d radnego, Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu
tej samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie okrelonym w ust. 1 Rada
mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoci jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub
podjêcie uchwa³.
3. W przypadku przerwania obrad przez radnych fakt ten
 wraz z imionami i nazwiskami radnych, którzy bez
usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem  odnotowuje siê w protokole.
§ 13
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu.
Jednak¿e Rada nie mo¿e wówczas podejmowaæ
uchwa³.
§ 14
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady, czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje wyznaczone przez
niego Wiceprzewodnicz¹cy, a w razie jego nieobecnoci kolejny Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 15
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego formu³y: otwieram sesjê Rady Gminy
S³upsk.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza prawomocnoæ obrad.
§ 16
1. Po rozpoczêciu sesji, Przewodnicz¹cy przedstawia Radzie wczeniej przes³any porz¹dek obrad.
2. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady.
3. Na wniosek Wójta, Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany
jest wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji
Rady Gminy projekty uchwa³, je¿eli projekty uchwa³
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wp³ynê³y do Przewodnicz¹cego Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem obrad Rady.
§ 17
Porz¹dek obrad sesji obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) interpelacje i zapytania radnych,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ albo
zajêcie stanowiska,
4) informacje o dzia³aniach podejmowanych w okresie
miêdzysesyjnym,
5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
6) wolne wnioski i informacje.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku, mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

§ 18

§ 22

1. Interpelacje i zapytania kierowane s¹ do Wójta Gminy.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje w okresie miêdzysesyjnym sk³ada siê w
formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady. Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi. Odpowied na interpelacjê jest udzielania w
formie pisemnej w terminie 14 dni na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
Odpowiedzi udziela Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona.
5. W razie uznania odpowiedzi za nie zadawalaj¹c¹, radny mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej.

§ 19

§ 25

1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, a tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie w trakcie sesji Rady. Jeli
bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 7
dni.
§ 20

1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ z chwil¹ jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.

1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug ustalonego
porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym
z punktów.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu be¿ zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie bêd¹cej radnym.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w
szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.

§ 23
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy zamyka dyskusjê.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy rozpoczyna
procedurê g³osowania.
§ 24
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: zamykam sesjê Rady
Gminy S³upsk.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§ 26
Protokó³ z ka¿dej sesji sporz¹dza Pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
§ 27
1. Protokó³ z sesji powinien wiernie odzwierciedlaæ przebieg sesji.
2. Protokó³ powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych jak te¿
uchwalonych wniosków,
6) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
7) podpis Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 28
Na najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub
uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Rada w drodze g³osowania.

Dziennik Urzêdowy
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§ 29
1. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji
i oznaczeniem roku kalendarzowego.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez Radê, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
3. Odpis protoko³u z sesji Przewodnicz¹cy dorêcza Wójtowi w ci¹gu 14 dni od dnia zakoñczenia sesji.
4. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy dorêcza tak¿e innym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ z
dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 30
Obs³ugê biurow¹ sesji sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy.
5. Uchwa³y
§ 31
Uchwa³y, a tak¿e deklaracje, owiadczenia, apele Rady,
s¹ sporz¹dzane w formie odrêbnych dokumentów.
§ 32
Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy radny, Komisje Rady oraz Wójt Gminy chyba, ¿e przepisy prawa
stanowi¹ inaczej.
§ 33
1. Uchwa³y Rady powinny byæ redagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich podstawowym znaczeniu.
2. Uchwa³a powinna zawieraæ co najmniej:
1) datê i tytu³,
2) podstawê prawn¹,
3) dok³adn¹ merytoryczn¹ treæ,
4) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y,
5) termin wejcia w ¿ycie i ewentualnie czas jej obowi¹zywania.
§ 34
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cych, prowadz¹cych obrady pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego.
§ 35
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 36
1. Wójt ewidencjonuje uchwa³y w rejestrze uchwa³ i przechowuje orygina³y uchwa³ wraz z protoko³ami z sesji.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji lub do wiadomoci, zale¿nie od ich treci.
3. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
§ 37
1. Wójt przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady w ci¹gu 7
dni od dnia ich podjêcia.

2. Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium,
3) inne uchwa³y objête zakresem nadzoru Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
6. Tryb g³osowania
§ 38
W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 39
1. G³osowanie jawne odbywa siê poprzez podniesienie
rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad niezw³ocznie.
§ 40
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych w ustawach.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady. G³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
6. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z obrad sesji.
§ 41
1. Przewodnicz¹cy obrad przed podaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyboru osób,
Przewodnicz¹cy przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ
i dopiero po otrzymaniu twierdz¹cej odpowiedzi poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów i zarz¹dza wybory.
§ 42
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z wielu
mo¿liwoci, przechodzi wniosek lub kandydatura, na
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któr¹ oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów
oddanych na pozosta³e.
§ 43
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem przewy¿szaj¹c¹ po³owê
ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50%+1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
8. Radni
§ 50

1. Radny ma obowi¹zek braæ udzia³ w pracach Rady oraz
innych instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymania sta³ej wiêzi z wyborcami.
§ 51
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w terminie 7 dni od dnia odbycia sesji Rady lub
posiedzenia Komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ sk³adaj¹c stosowne wyjanienie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 52

7. Komisje Rady

1. Spotkania z wyborcami radni powinni odbywaæ nie
rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ mieszkañców Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych wspólnoty. Ze spotkania z wyborcami radny sporz¹dza notatkê i przedstawia j¹ Przewodnicz¹cemu Rady.

§ 44

§ 53

1. Do pomocy w wykonywaniu swych zadañ Rada powo³uje komisje sta³e i dorane.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie.

Radni ponosz¹ przed Rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki swojej pracy w Radzie.

§ 45

1. W przypadku uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
wnioskowaæ do Rady o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o której mowa w ust. 1 podejmuje Rada po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia
wyjanieñ.

1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z pó³rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie do zatwierdzenia.
2. Rada mo¿e zleciæ komisjom dokonanie w planie pracy
stosownych zmian.
§ 46
1. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przedk³adaj¹
je Radzie.
2. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu komisji.
§ 47
1. Pracami komisji kieruje Przewodnicz¹cy Komisji lub 
w razie wyboru  jego zastêpca wybrany przez cz³onków danej komisji sporód radnych.
2. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub zastêpc¹ przewodnicz¹cego tylko jednej komisji sta³ej.

§ 54

§ 55
1. Wójt udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich
mandatu.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
9. Absolutorium
§ 56

1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich
prawomocnoci musi uczestniczyæ co najmniej po³owa sk³adu komisji.
3. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
4. W przypadku odbywania wspólnych posiedzeñ wymagania prawomocnoci obrad ocenia siê odrêbnie dla
ka¿dej Komisji uczestnicz¹cej w posiedzeniu.

1. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Wójt Gminy
przedk³ada Radzie najpóniej do 30 marca roku nastêpnego po roku bud¿etowym, którego dotyczy sprawozdanie Wójta.
2. Komisja Rewizyjna do 15 kwietnia roku po up³ywie roku
bud¿etowego, którego dotyczy sprawozdanie Wójta,
opiniuje wykonanie bud¿etu i wystêpuje do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie lub o nie udzielenie absolutorium Wójtowi z tego tytu³u.

§ 49

§ 57

Przewodnicz¹cy Komisji sta³ych co najmniej dwa razy
w roku przedstawiaj¹ Radzie sprawozdanie z dzia³alnoci
komisji.

Przed wyst¹pieniem z wnioskiem, o którym mowa w
§ 57 ust. 2, Komisja Rewizyjna wystêpuje do Regionalnej
Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie tego wniosku.

§ 48
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10. Wspólne sesje z radami innych gmin
§ 58
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi radami
gmin, w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy rad zainteresowanych gmin.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ Przewodnicz¹cy rad zainteresowanych gmin.
§ 59
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane gminy, chyba ¿e radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
11. Postanowienia koñcowe
§ 60
Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego
interpretacji.
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Gminy S³upsk
REGULAMIN
PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY S£UPSK
1. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, zwany dalej Regulaminem okrela zasady i tryb dzia³ania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, zwanej dalej Komisj¹.
§2
1. Komisja jest powo³ana w celu kontrolowania dzia³alnoci Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie
informacji niezbêdnych do oceny dzia³alnoci Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych gminy, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek oraz
pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z
kontroli dzia³alnoci Wójta i jednostek, o których mowa
w ust. 2 dokonywanych przez inne podmioty. Dotyczy
to równie¿ materia³ów z kontroli zewnêtrznych.
§3
Komisja podlega Radzie.
2. Sk³ad Komisji Rewizyjnej
§4
1. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodnicz¹cy
Komisji, oraz pozostali cz³onkowie, wybierani sporód
radnych uchwa³¹ Rady.

2. Odwo³anie cz³onków Komisji nastêpuje na zasadach
okrelonych w ust. 1.
3. W sk³ad Komisji nie mog¹ byæ powo³ani radni pe³ni¹cy funkcjê Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cych Rady.
§5
Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿liwoci dzia³ania, jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Komisji lub wskazany przez
niego cz³onek Komisji.
§6
1. Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u
w pracach Komisji w sprawach, w których mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. w sprawie wy³¹czenia cz³onków Komisji decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
Rada Gminy.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady w terminie 7 dni
od powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
3. Zadania kontrolne
§7
1. Komisja kontroluje dzia³alnoæ Wójta, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych gminy pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci,
5) zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja kontroluj¹c dzia³alnoæ Wójta, jednostek organizacyjnych Gminy oraz jednostek pomocniczych
Gminy bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹,
w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§8
Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady
Gminy w zakresie i w formach wskazanych przez Radê.
§9
1. Komisja jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli
w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê
Gminy.
2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Rada mo¿e nakazaæ Komisji nie rozpoczynanie kontroli, a tak¿e przerwanie kontroli prowadzonej ju¿ przez
Komisjê.
§ 10
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
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jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
4. Tryb kontroli
§ 11
1. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Rady, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot. Zakres
kontroli okrela Przewodnicz¹cy Komisji.
2. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia oraz dowody osobiste.
§ 12
W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamiaj¹ o tym kierownika kontrolowanej
jednostki i Wójta Gminy.
§ 13
1. Kierownik kontrolowanej jednostki obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki niezbêdne dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ.
3. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych lub pisemnych wyjanieñ.
§ 14
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w dniach oraz
godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
5. Protoko³y kontroli
§ 15
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli,
w terminie 7 dni od dnia jej zakoñczenia protokó³ obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanej jednostki,
2) imiona i nazwiska kontroluj¹cych,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanego podmiotu.
2. Protokó³ z kontroli mo¿e zawieraæ wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 16
Kierownik kontrolowanego podmiotu w przypadku
odmowy podpisania protoko³u obowi¹zany jest do z³o¿enia w terminie 3 dni od dnia odmowy, pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
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§ 17

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od dnia przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u z kontroli do podpisania.
3. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ poinformowaæ kierownika jednostki kontrolowanej o przys³uguj¹cych mu
uprawnieniach.
§ 18
Protokó³ z kontroli sporz¹dza siê w czterech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od dnia podpisania protoko³u  otrzymuj¹ Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji, Wójt Gminy i kierownik kontrolowanej jednostki.
6. Zadania opiniodawcze
§ 19
1. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
Komisji przesy³a do zaopiniowania Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w terminie do 15 kwietnia nastêpnego roku, po roku bud¿etowym, za który ma byæ udzielone absolutorium.
§ 20
Komisja wydaje opinie w innych sprawach, okrelonych w uchwa³ach Rady Gminy S³upsk.
7. Plany pracy i sprawozdania Komisji
§ 21
1. Komisja przedk³ada Radzie Gminy do zatwierdzenia
pó³roczny plan pracy, w pierwszym roku kadencji  w
ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia, a w latach
nastêpnych  na ostatniej sesji w pó³roczu poprzedzaj¹cym okres objêty planem.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli.
§ 22
1. Komisja sk³ada Radzie Gminy sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie winno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsce i czas przeprowadzonych
kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz wniosków i opinii podjêtych przez Komisjê,
4) wykaz analiz z kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami wynikaj¹cymi z kontroli.
8. Posiedzenia komisji
§ 23
1. Komisja obraduje na posiedzeniu zwo³ywanym przez
Przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarê potrzeb.
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2. Posiedzenia mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy, a tak¿e na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady sk³adaj¹c wniosek w sprawie
zwo³ania posiedzenia Komisji obowi¹zany jest wskazaæ we wniosku przyczynê jego z³o¿enia.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e zaprosiæ na posiedzenie Komisji osoby zaanga¿owane w charakterze bieg³ych lub
ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³, który
powinien byæ podpisany przez Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 24
Opinie i wnioski Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji,
w g³osowaniu jawnym.
9. Postanowienia koñcowe
§ 25
Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Wójt.
§ 26
Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób
posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z
przedmiotem dzia³ania Komisji.
§ 27
1. Komisja mo¿e na zlecenie Rady Gminy lub po powziêciu stosownych wniosków przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji
kontrolnej z innymi komisjami Rady w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwróciæ siê do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹. Przepis § 4
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
3. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, przeprowadzanej przez Komisjê stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
4. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê i wspó³dzia³anie poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 28
Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
przez inne organy kontroli.
Za³¹cznik Nr 7
do Statutu Gminy S³upsk

§2
1. Komisja jest powo³ana w celu kontrolowania  w swoim zakresie  gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych gminy.
2. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z
kontroli dzia³alnoci jednostek, o których mowa w ust.
1 dokonywanych przez inne podmioty. Dotyczy to równie¿ materia³ów z kontroli zewnêtrznych.
3. Komisja powo³ana jest do wydawania opinii w sprawach:
1) projektu bud¿etu,
2) propozycji stawek podatkowych,
3) zmian do bud¿etu gminy.
4. Do zadañ Komisji nale¿¹ tak¿e sprawy:
1) wspó³pracy z instytucjami pozarz¹dowymi do walki
z bezrobociem i tworzeniem nowych miejsc pracy,
2) nadzór nad wykonywaniem zadañ z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy, w tym Zak³adu
Gospodarki Komunalnej.
§3
Komisja podlega Radzie Gminy.
2. Sk³ad Komisji
§4
1. W sk³ad Komisji wchodzi Przewodnicz¹cy Komisji, oraz
pozostali cz³onkowie, wybierani sporód radnych
uchwa³¹ Rady.
2. Odwo³anie cz³onków Komisji nastêpuje w trybie okrelonym w ust. 1.
§5
Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿liwoci dzia³ania, jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Komisji lub wskazany przez
niego cz³onek Komisji.
§6
1. Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u
w pracach Komisji w sprawach, w których mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia cz³onków Komisji decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
Rada Gminy.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady w terminie 7 dni
od powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
3. Zadania kontrolne i opiniodawcze
§7

Regulamin pracy Komisji Gospodarki, Bud¿etu
i Finansów Rady Gminy S³upsk
1. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin pracy Komisji Gospodarki, Bud¿etu i Finansów Rady Gminy, zwany dalej Regulaminem okrela
zasady i tryb dzia³ania Komisji Gospodarki, Bud¿etu i Finansów Rady Gminy, zwanej dalej Komisj¹.

Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady
Gminy w zakresie i w formach wskazanych przez Radê.
§8
Do trybu przeprowadzanych przez Komisjê kontroli oraz
sporz¹dzanych dokumentów z kontroli stosuje siê odpowiednio Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej.
§9
Komisja wydaje opinie w sprawach, o których mowa
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w § 2 ust. 3 oraz w innych sprawach bêd¹cych przedmiotem analizy Komisji na ka¿de ¿¹danie Rady Gminy.
4. Plany pracy i sprawozdania Komisji
§ 10
1. Komisja przedk³ada Radzie Gminy do zatwierdzenia
pó³roczny plan pracy, w pierwszym roku kadencji  w
ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia, a w latach
nastêpnych  na ostatniej sesji w pó³roczu poprzedzaj¹cym okres objêty planem.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli.
§ 11
1. Komisja sk³ada Radzie Gminy sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie winno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsce i czas przeprowadzonych
kontroli,
2) wykaz wniosków i opinii podjêtych przez Komisjê,
3) iloæ wyjazdów Komisji w teren i wnioski Komisji z
przeprowadzanych lustracji.
5. Posiedzenia Komisji
§ 12
1. Komisja obraduje na posiedzeniu zwo³ywanym przez
Przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarê potrzeb.
2. Posiedzenia mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy, a tak¿e na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady sk³adaj¹c wniosek w sprawie
zwo³ania posiedzenia Komisji obowi¹zany jest wskazaæ we wniosku przyczynê jego z³o¿enia.
4. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³, który
powinien byæ podpisany przez Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 13
Opinie i wnioski Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji,
w g³osowaniu jawnym.
6. Postanowienia koñcowe
§ 14
Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Wójt.
§ 15
Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób
posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z
przedmiotem dzia³ania Komisji.
§ 16
1. Komisja mo¿e na zlecenie Rady Gminy lub po powziêciu stosownych wniosków przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji
kontrolnej z innymi komisjami Rady w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwróciæ siê do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
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Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
przez inne organy kontroli.
Za³¹cznik Nr 8
do Statutu Gminy S³upsk
Regulamin pracy Komisji Owiaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy S³upsk
1. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin pracy Komisji Owiaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Socjalnych Rady Gminy, zwany dalej Regulaminem okrela zasady i tryb dzia³ania Owiaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy, zwanej dalej
Komisj¹.
§2
1. Komisja jest powo³ana w celu kontrolowania  w swoim zakresie  gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych gminy.
2. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z
kontroli dzia³alnoci jednostek, o których mowa w ust.
1 dokonywanych przez inne podmioty. Dotyczy to równie¿ materia³ów z kontroli zewnêtrznych.
3. Komisja powo³ana jest do wydawania opinii w sprawach:
1) projektu bud¿etu,
2) propozycji stawek podatkowych,
3) zmian do bud¿etu gminy,
4) pracy dyrektorów placówek owiatowych, niezbêdnych do oceny pracy dyrektora.
4. Do zadañ Komisji nale¿¹ tak¿e sprawy:
1) wspó³pracy z instytucjami pozarz¹dowymi i stowarzyszeniami w zakresie dzia³ania Komisji,
2) nadzór nad prawid³owym dzia³aniem placówek
owiatowych, instytucji kultury oraz Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej.
§3
Komisja podlega Radzie Gminy.
2. Sk³ad Komisji
§4
1. W sk³ad Komisji wchodzi Przewodnicz¹cy Komisji, oraz
pozostali cz³onkowie, wybierani sporód radnych
uchwa³¹ Rady.
2. Odwo³anie cz³onków Komisji nastêpuje w trybie okrelonym w ust. 1.
§5
Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿liwoci dzia³ania, jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Komisji lub wskazany przez
niego cz³onek Komisji.
§6
1. Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u
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w pracach Komisji w sprawach, w których mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. w sprawie wy³¹czenia cz³onków Komisji decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
Rada Gminy.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady w terminie 7 dni
od powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
3. Zadania kontrolne i opiniodawcze
§7
Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady
Gminy w zakresie i w formach wskazanych przez Radê.
§8
Do trybu przeprowadzanych przez Komisjê kontroli oraz
sporz¹dzanych dokumentów z kontroli stosuje siê odpowiednio Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej.
§9
Komisja wydaje opinie w sprawach, o których mowa
w § 2 ust. 3 oraz w innych sprawach bêd¹cych przedmiotem analizy Komisji na ka¿de ¿¹danie Rady Gminy.
4. Plany pracy i sprawozdania Komisji
§ 10
1. Komisja przedk³ada Radzie Gminy do zatwierdzenia
pó³roczny plan pracy, w pierwszym roku kadencji  w
ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia, a w latach
nastêpnych  na ostatniej sesji w pó³roczu poprzedzaj¹cym okres objêty planem.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli.
§ 11
1. Komisja sk³ada Radzie Gminy sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie winno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsce i czas przeprowadzonych
kontroli,
2) wykaz wniosków i opinii podjêtych przez Komisjê,
3) iloæ wyjazdów Komisji w teren i wnioski Komisji z
przeprowadzanych lustracji.
5. Posiedzenia Komisji
§ 12
1. Komisja obraduje na posiedzeniu zwo³ywanym przez
Przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarê potrzeb.
2. Posiedzenia mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy, a tak¿e na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady sk³adaj¹c wniosek w sprawie
zwo³ania posiedzenia Komisji obowi¹zany jest wskazaæ we wniosku przyczynê jego z³o¿enia.
4. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³, który
powinien byæ podpisany przez Przewodnicz¹cego Komisji.

§ 13
Opinie i wnioski Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji,
w g³osowaniu jawnym.
6. Postanowienia koñcowe
§ 14
Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Wójt.
§ 15
Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób
posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z
przedmiotem dzia³ania Komisji.
§ 16
1. Komisja mo¿e na zlecenie Rady Gminy lub po powziêciu stosownych wniosków przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji
kontrolnej z innymi komisjami Rady w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwróciæ siê do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
§ 17
Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
przez inne organy kontroli.
Za³¹cznik Nr 9
do Statutu Gminy S³upsk
Regulamin pracy Komisji Rolnictwa,
Ochrony rodowiska i Bezpieczeñstwa Publicznego
Rady Gminy S³upsk
1. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Bezpieczeñstwa Publicznego Rady Gminy, zwany
dalej Regulaminem okrela zasady i tryb dzia³ania Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Bezpieczeñstwa
Publicznego Rady Gminy, zwanej dalej Komisj¹.
§2
1. Komisja jest powo³ana w celu kontrolowania  w swoim zakresie  gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych gminy.
2. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z
kontroli dzia³alnoci jednostek, o których mowa w ust.
1 dokonywanych przez inne podmioty. Dotyczy to równie¿ materia³ów z kontroli zewnêtrznych.
3. Komisja powo³ana jest do wydawania opinii w sprawach:
1) projektu bud¿etu,
2) propozycji stawek podatkowych,
3) zmian do bud¿etu gminy,
4) planów inwestycyjnych z zakresu ochrony rodowiska.
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4. Do zadañ Komisji nale¿¹ tak¿e sprawy:
1) wspó³pracy z Ochotniczymi Stra¿ami Po¿arnymi
Gminy S³upsk oraz nadzór nad ich dzia³aniem,
2) wspó³pracy z Policj¹,
3) wspó³pracy z Orodkiem Doradztwa Rolniczego
i Izbami Rolnymi,
§3
Komisja podlega Radzie Gminy.
2. Sk³ad Komisji
§4
1. W sk³ad Komisji wchodzi Przewodnicz¹cy Komisji, oraz
pozostali cz³onkowie, wybierani sporód radnych
uchwa³¹ Rady.
2. Odwo³anie cz³onków Komisji nastêpuje w trybie okrelonym w ust. 1.
§5
Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿liwoci dzia³ania, jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Komisji lub wskazany przez
niego cz³onek Komisji.
§6
1. Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u
w pracach Komisji w sprawach, w których mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. w sprawie wy³¹czenia cz³onków Komisji decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
Rada Gminy.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji mo¿e odwo³aæ siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady w terminie 7 dni
od powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
3. Zadania kontrolne i opiniodawcze
§7
Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady
Gminy w zakresie i w formach wskazanych przez Radê.
§8
Do trybu przeprowadzanych przez Komisjê kontroli oraz
sporz¹dzanych dokumentów z kontroli stosuje siê odpowiednio Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej.
§9
Komisja wydaje opinie w sprawach, o których mowa
w § 2 ust. 3 oraz w innych sprawach bêd¹cych przedmiotem analizy Komisji na ka¿de ¿¹danie Rady Gminy.
4. Plany pracy i sprawozdania Komisji
§ 10
1. Komisja przedk³ada Radzie Gminy do zatwierdzenia
pó³roczny plan pracy, w pierwszym roku kadencji  w
ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia, a w latach
nastêpnych  na ostatniej sesji w pó³roczu poprzedzaj¹cym okres objêty planem.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
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2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli.
§ 11
1. Komisja sk³ada Radzie Gminy sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie winno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsce i czas przeprowadzonych
kontroli,
2) wykaz wniosków i opinii podjêtych przez Komisjê,
3) iloæ wyjazdów Komisji w teren i wnioski Komisji z
przeprowadzanych lustracji.
5. Posiedzenia Komisji
§ 12
1. Komisja obraduje na posiedzeniu zwo³ywanym przez
Przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarê potrzeb.
2. Posiedzenia mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy, a tak¿e na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady sk³adaj¹c wniosek w sprawie
zwo³ania posiedzenia Komisji obowi¹zany jest wskazaæ we wniosku przyczynê jego z³o¿enia.
4. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³, który
powinien byæ podpisany przez Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 13
Opinie i wnioski Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji,
w g³osowaniu jawnym.
6. Postanowienia koñcowe
§ 14
Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Wójt.
§ 15
Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób
posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z
przedmiotem dzia³ania Komisji.
§ 16
1. Komisja mo¿e na zlecenie Rady Gminy lub po powziêciu stosownych wniosków przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji
kontrolnej z innymi komisjami Rady w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwróciæ siê do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
§ 17
Komisja mo¿e wystêpowaæ do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
przez inne organy kontroli.
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1512
UCHWA£A Nr III/29/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia dla terenu gminy Chmielno liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy
w Chmielnie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXIV/208/2001 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 26 pa¿dziernika w sprawie ustalenia dla terenu
gminy Chmielno liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z
wyj¹tkiem piwa) zmienionej uchwa³¹ Nr XIX/246/2002
Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2002 r. wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
 w § 1 pkt 2 zamiast liczby 18 wpisuje siê 25.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

1513
UCHWA£A Nr III/30/2002
Rady Gminy S³upsk
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu spo¿ywania napojów
alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy
w Chmielnie uchwala, co nastêpuje:
§1
Na obszarze gminy Chmielno wprowadza siê zakaz
spo¿ywania napojów alkoholowych:
1) w sklepach i w innych punktach sprzeda¿y detalicznej i w ich najbli¿szej okolicy,
2) w granicach cmentarzy,
3) w obiektach kultu religijnego i w ich najbli¿szej okolicy,
4) w zak³adach opieki zdrowotnej i spo³ecznej oraz w
ich najbli¿szej okolicy,
5) na placach zabaw.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

1514
UCHWA£A Nr VI/61/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Sulêczyno
dotycz¹cego terenu dzia³ek nr: 115/5-7 i 116/5-7 we wsi
Borek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26, art. 18 ust. 3, art. 9-11,
art. 18, art. 28 i art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115
poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253
i Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Sulêczynie Nr XIII/77/91 z dnia
30 wrzenia 1991 r. wprowadza siê zmiany sposobu u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenu na dzia³kach
nr 115/5-7 i 116/5-7 we wsi Borek.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenu o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
Funkcja podstawowa:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej.
Zasady podzia³u:
 podzia³ istniej¹cy do zachowania  zabudowa mo¿liwa
po scaleniu po dwie dzia³ki;
 iloæ dzia³ek po scaleniu nie wiêksza ni¿ 3;
 powierzchnia dzia³ki po scaleniu nie mniejsza ni¿ 900 m2.
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Zasady zagospodarowania:
 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej drogi dojazdowej;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona nie mo¿e przekraczaæ 20% powierzchni dzia³ki;
 powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynki mieszkalne parterowe z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia i u¿ytkowego wykorzystania poddasza;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
300 do 500;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
nie wiêksza ni¿ 9,0 m, przy czym wysokoæ coko³u mierzona w najni¿szym punkcie terenu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 1,5 m;
 architektura bry³ budynków dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do form w³aciwych dla lokalnej tradycji budowlanej.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza
siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej zbiorniki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w
granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug
grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki szczególne: brak
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 15%.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1. Niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2. Umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sulêczynie.
3. Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasa-
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dach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego Gminy Sulêczyno granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§6
We fragmencie objêtym granicami niniejszych zmian
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzony uchwa³¹
NrXIII/77/91 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia
1991 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

1515
UCHWA£A Nr VIII/53/03
Rady Gminy Cewice
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
2003 r., Nr 15, poz. 148), po zapoznaniu siê z wnioskiem
Komisji Rewizyjnej i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania
bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za rok 2002
zamykaj¹ce siê kwotami:
1) dochody ogó³em:
plan
11.714.884 z³
wykonanie
11.821.852 z³
w tym:
 dotacja na zadania zlecone:
plan
1.113.142 z³
wykonanie
1.112.353 z³
 dochody z tyt. op³at za wydawanie dowodów osobistych:
plan
7.000 z³
wykonanie
13.260 z³
2) wydatki ogó³em:
plan
11.089.884 z³
wykonanie
10.460.669 z³
w tym:
wydatki na zadania zlecone:
plan
1.113.142 z³
wykonanie
1.112.353 z³
3) bud¿et zamyka siê wynikiem 1.361.183 z³ stanowi¹cym nadwy¿kê bud¿etow¹.
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy Cewice.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Nowak

1516
UCHWA£A Nr VIII/55/03
Rady Gminy Cewice
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Cewice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z
dnia 08 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.) Rada Gminy Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr VIII/49/99 Rady Gminy Cewice z dnia
9 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Cewice wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) § 1. ust. 3 pkt 2 lit.b. otrzymuje brzmienie:
b) wybranego w bezporednich wyborach Wójta Gminy
2) § 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy prowadzi
Wójt Gminy
3) W § 2 dodaje siê ust. 5 i ust. 6 w brzmieniu:
5. Rada Gminy na wniosek zainteresowanych rodowisk mo¿e powo³aæ M³odzie¿ow¹ Radê Gminy o
charakterze konsultacyjnym.
6. Rada Gminy powo³uj¹c M³odzie¿ow¹ Radê Gminy
nadaje jej statut okrelaj¹cy tryb wyboru jej cz³onków i zasady dzia³ania.
ROZDZIA£ II
ZAKRES DZIA£ANIA, ZADANIA GMINY
ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI
4) § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) gminnych jednostek organizacyjnych, których rejestr
prowadzi Wójt Gminy,
5) § 8 pkt 2, pkt 3 i pkt 4 otrzymuj¹ brzmienie:
2) ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy, stanowienie
o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz sekretarza gminy  na wniosek Wójta Gminy,
4) uchwalanie bud¿etu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowania
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium z tego tytu³u.

6) § 8 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
Gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awienia lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad Wójt mo¿e dokonywaæ tych
czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady Gminy,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek
i kredytów krótkoterminowych, zaci¹ganych przez
Wójta w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów, o wartoci przekraczaj¹cej granicê
ustalon¹ corocznie przez Radê Gminy,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Wójta w roku bud¿etowym,
7) § 8 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania.
8) § 8 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ,
o których mowa w art. 8. ust. 2 i 2 a. ustawy o samorz¹dzie gminnym.
9) § 8 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach:
a) wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
b) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw oraz przystêpowania
do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci
lokalnych i regionalnych.
10) § 8 pkt 15. otrzymuje brzmienie:
15) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
ROZDZIA£ III
W£ADZE GMINY
11) § 9. ust. 1 i ust. 2 otrzymuj¹ brzmienie:
1. organami gminy s¹:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy.
2. zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady
Gminy oraz wyboru Wójta okrelaj¹ odrêbne ustawy,
12) § 10 otrzymuje brzmienie:
Ustawowy sk³ad Rady Gminy Cewice wynosi 15 radnych.
13) § 11.ust. 3 skrela siê
14) § 11.ust. 4 otrzymuje brzmienie:
3. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
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Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego zadania jego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
15) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Kontrolê Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy sprawuje Rada Gminy poprzez powo³an¹ w tym celu komisjê rewizyjn¹.
16) § 16. otrzymuje brzmienie:
Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
17) § 17 do § 26 skrela siê.
ROZDZIA£ IV
JEDNOSTKI POMOCNICZE
I ORGANIZACYJNE GMINY
18) § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2) Rejestr jednostek organizacyjnych prowadzi Wójt
19) § § 37,38 i 39 skrela siê.
20) § 49 otrzymuje brzmienie:
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt zobowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w
zakresie niezbêdnym do funkcjonowania.
21) § 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy
REGULAMIN RADY GMINY CEWICE
22) § 4 pkt 6. skrela siê.
23) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie
2) W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni
nie bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zg³aszaæ wnioski i zabieraæ g³os w dyskusji bez prawa udzia³u w
g³osowaniu.
24) § 6 ust. 3. otrzymuje brzmienie:
3) Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ 2 komisji
sta³ych.
25) § 8 ust. 2 skrela siê.
26) § 10 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) KOMISJA BUD¯ETOWA
a) opiniowanie projektu bud¿etu (komisja opiniuje
projekt bud¿etu po otrzymaniu opinii na ten temat od pozosta³ych Komisji Rady i przedstawia
swoj¹ opiniê Wójtowi Gminy do dnia 5 grudnia
roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy),
b) opiniowanie propozycji wnoszonych przez Wójta zmian w planie dochodów i wydatków bud¿etu gminy zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
c) opiniowanie propozycji Wójta w sprawie przeniesienia zablokowanych kwot wydatków do
rezerwy celowej zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych,
d) opiniowanie wszystkich przedsiêwziêæ finansowych Gminy.
27) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2) Stanowisko w sprawie sprawozdania Wójta z wy-

28)
29)
30)
31)

32)
33)
34)
35)
36)
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konania bud¿etu za rok ubieg³y komisje przedstawiaj¹ komisji rewizyjnej w ci¹gu 7 dni od otrzymania materia³ów.
§ 13.ust 3. skrela siê.
§ 14. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2) Osoby nie bêd¹ce cz³onkami komisji nie maj¹ prawa do g³osowania.
§ 14.ust. 3 skrela siê.
§ 19. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2) Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, Przewodnicz¹cy Rady jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
§ 26 pkt 3. otrzymuje brzmienie:
3) sprawozdanie z wykonania uchwa³ Rady.
§ 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2) Sprawozdanie z wykonania uchwa³ Rady Gminy
sk³ada Wójt.
§ 28. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1) Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
§ 30 ust. 5 skrela siê.
§ 34 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii
i wniosków komisji
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy
REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY CEWICE

37) § 2. ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
1) Komisja Rewizyjna jest sta³¹ komisj¹ powo³ywan¹
w celu kontrolowania dzia³alnoci Wójta i gminnych
jednostek organizacyjnych a tak¿e jednostek pomocniczych Gminy.
2) Celem dzia³ania komisji kontrolnych jest:
a) dostarczanie Radzie informacji niezbêdnych do
oceny dzia³alnoci Wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy,
b) zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek, pomoc w
usuwaniu powsta³ych niedoci¹gniêæ w dzia³alnoci Wójta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy.
38) W § 2 dodaje siê ust. 4.
4) Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu
Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
Wójtowi.
39) § 7. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1) Komisja kontroluje dzia³alnoæ Wójta, jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy
pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci,
2) Komisja kontroluj¹c dzia³alnoæ Wójta, jednostek
organizacyjnych i pomocniczych Gminy, bada w
szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym wykonanie bud¿etu gminy.
40) w § 20 dopisuje siê pkt 4. o treci:
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4) Wnioski i zalecenia pokontrolne przedstawia na najbli¿szej sesji Przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy komisji.
41) § 21. otrzymuje brzmienie:
Komisja w ramach swoich zadañ prowadzi tak¿e dzia³alnoæ opiniodawcz¹.
Komisja opiniuje w szczególnoci:
1) wykonanie bud¿etu Gminy za rok bud¿etowy,
2) wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny innej ni¿ nieudzielenie Wójtowi absolutorium,
3) inne sprawy okrelone w uchwa³ach Rady.
42) § 24. ust. 3 i ust. 4. skrela siê
43) Za³¹cznik nr 5 traci moc.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Nowak

1517
UCHWA£A Nr VIII/56/03
Rady Gminy Cewice
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutów so³ectw.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Cewice uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê statuty so³ectw: Bukowina, Cewice, Karwica, £ebunia, Maszewo, Osowo Lêborskie, Oskowo,
Popowo, Pieski, Siemirowice, Unieszyno, które stanowi¹
za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Cewice nr I/7/91 z dnia
07 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia statutów so³ectw.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Nowak

Za³¹cznik Nr 1
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Bukowina stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi so³ectwo Bukowina.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Bukowina.
§3
1. So³ectwo Bukowina jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Cewice.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Bukowina dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
 statutu gminy Cewice,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
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ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy Cewice na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia,
3. W zebraniu mog¹ uczestniczyæ z urzêdu przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 15

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noæi prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebraniu wiejskim so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 5 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
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2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.

§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ iloæ g³osów.
§ 25
Wyborów so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
cz³onków rady zwo³uje Wójt ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada lub Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 30% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nie respektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej,
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie chyba, ¿ê zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê Odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
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§ 28

§9

Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.

Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.

§ 29

So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.

Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik Nr 2
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Karwica stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi so³ectwo Karwica.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Karwica, Lesiaki.
§3
1. So³ectwo Karwica jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Cewice.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Karwica dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
 statutu gminy Cewice,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.

§ 10

ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy Cewice na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia,
3. W zebraniu mog¹ uczestniczyæ z urzêdu przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1517

 3878 

Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noæi prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebraniu wiejskim so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 5 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-
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dydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ iloæ g³osów.
§ 25
Wyborów so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

rz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych
na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik Nr 3

§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
cz³onków rady zwo³uje Wójt ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada lub Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 30% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nie respektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej,
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie chyba, ¿ê zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê Odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z za-

STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Oskowo stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi so³ectwo Oskowo.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Oskowo.
§3
1. So³ectwo Oskowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Cewice.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Oskowo dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
 statutu gminy Cewice,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
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spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy Cewice na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia,
3. W zebraniu mog¹ uczestniczyæ z urzêdu przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
1.
2.
3.
4.
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Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
Z w³asnej inicjatywy.
Na wniosek Rady So³eckiej.
Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
Na wniosek Wójta.

§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noæi prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebraniu wiejskim so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
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2.

3.
4.

5.

6.

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 5 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie.
Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
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3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ iloæ g³osów.
§ 25
Wyborów so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada lub Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 30% mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nie respektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej,
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie chyba, ¿ê zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê Odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
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9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.

§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10

§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik Nr 4
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Cewice stanowi samorz¹d
mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi so³ectwo Cewice.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Cewice, Kamieniec, Lenik.
§3
1. So³ectwo Cewice jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Cewice.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Cewice dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
 statutu gminy Cewice,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.

So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy Cewice na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia,
3. W zebraniu mog¹ uczestniczyæ z urzêdu przedstawi-
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ciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
1.
2.
3.
4.

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
Z w³asnej inicjatywy.
Na wniosek Rady So³eckiej.
Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
Na wniosek Wójta.
§ 14

Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noæi prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
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6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebraniu wiejskim so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 5 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêd-
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nego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ iloæ g³osów.
§ 25
Wyborów so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

6.
7.
8.

9.
10.
11.

2) nie respektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej,
Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie chyba, ¿ê zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê Odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27

Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik nr 5

§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada lub Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 30% mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,

STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Pieski stanowi samorz¹d
mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi so³ectwo Pieski.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Pieski.
§3
1. So³ectwo Pieski jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Cewice.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Pieski dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
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 statutu gminy Cewice,
 niniejszego statutu.
§4

So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy Cewice na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
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1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu mog¹ uczestniczyæ z urzêdu przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
1.
2.
3.
4.

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
Z w³asnej inicjatywy.
Na wniosek Rady So³eckiej.
Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
Na wniosek Wójta.
§ 14

Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noæi prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
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ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebraniu wiejskim so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 5 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór

so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.

§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ iloæ g³osów.
§ 25
Wyborów so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
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3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada lub Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 30% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nie respektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej,
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie chyba, ¿ê zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê Odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.

2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi so³ectwo Popowo.

ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA

ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.

Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.

§ 28

§9

Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.

Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.

§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik Nr 6
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Popowo stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.

§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Popowo, Okalice, Dziechno.
§3
1. So³ectwo Popowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Cewice.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Popowo dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
 statutu gminy Cewice,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.

§8

§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
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i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy Cewice na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia,
3. W zebraniu mog¹ uczestniczyæ z urzêdu przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
1.
2.
3.
4.
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Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
Z w³asnej inicjatywy.
Na wniosek Rady So³eckiej.
Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
Na wniosek Wójta.
§ 14

Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noæi prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.

4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebraniu wiejskim so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 5 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
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5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ iloæ g³osów.
§ 25
Wyborów so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
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ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26

1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
cz³onków rady zwo³uje Wójt ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada lub Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 30% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nie respektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej,
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie chyba, ¿ê zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê Odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
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STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Siemirowice stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi so³ectwo Siemirowice.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Siemirowice.
§3
1. So³ectwo Siemirowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Cewice.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Siemirowice dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
 statutu gminy Cewice,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.

ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy Cewice na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia,
3. W zebraniu mog¹ uczestniczyæ z urzêdu przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
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§ 15

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noæi prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebraniu wiejskim so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 5 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
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2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
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§ 24

§ 28

Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ iloæ g³osów.

Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.

§ 25
Wyborów so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
cz³onków rady zwo³uje Wójt ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada lub Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 30% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nie respektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej,
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie chyba, ¿ê zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê Odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.

§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik Nr 8
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Unieszyno stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi so³ectwo Unieszyno.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Unieszyno, Unieszynko, Unieszyniec.
§3
1. So³ectwo Unieszyno jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Cewice.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Unieszyno dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
 statutu gminy Cewice,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
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Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy Cewice na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia,
3. W zebraniu mog¹ uczestniczyæ z urzêdu przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.

Dziennik Urzêdowy
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Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noæi prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebraniu wiejskim so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 5 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie.
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3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-

dydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ iloæ g³osów.
§ 25
Wyborów so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
cz³onków rady zwo³uje Wójt ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada lub Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 30% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nie respektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej,
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie chyba, ¿ê zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê Odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z za-
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rz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych
na wymienione funkcje.

spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.

ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA

ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.

Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.

§ 28

§9

Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.

Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.

§ 29

So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.

Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik nr 9
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Osowo stanowi samorz¹d
mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi so³ectwo Osowo.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Osowo, Osowiec,
Malczyce.
§3
1. So³ectwo Osowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Cewice.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Osowo dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
 statutu gminy Cewice,
 niniejszego statutu.

§8

§ 10

ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy Cewice na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12

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

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia,
3. W zebraniu mog¹ uczestniczyæ z urzêdu przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.

§6

§ 13

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

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.

§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5

§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
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§ 14

§ 19

Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.

1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 5 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.

§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noæi prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebraniu wiejskim so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.

ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
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2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ iloæ g³osów.
§ 25
Wyborów so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

Dziennik Urzêdowy
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i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê Odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada lub Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 30% mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nie respektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej,
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie chyba, ¿ê zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego

Za³¹cznik nr 10
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Maszewo stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi so³ectwo Maszewo.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Maszewo, Roztopczyn, Krêpkowice, Krêpkowo.
§3
1. So³ectwo Maszewo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Cewice.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Maszewo dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
 statutu gminy Cewice,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
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§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy Cewice na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,

4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia,
3. W zebraniu mog¹ uczestniczyæ z urzêdu przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noæi prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
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4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebraniu wiejskim so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 5 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
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§ 21

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ iloæ g³osów.
§ 25
Wyborów so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
cz³onków rady zwo³uje Wójt ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada lub Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 30% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
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5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nie respektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej,
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie chyba, ¿ê zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê Odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik nr 11
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa £ebunia stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi so³ectwo £ebunia.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie £ebunia.
§3
1. So³ectwo £ebunia jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy,

której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Cewice.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa £ebunia dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
 statutu gminy Cewice,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy Cewice na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
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§ 12

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia,
3. W zebraniu mog¹ uczestniczyæ z urzêdu przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noæi prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protokó³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do Urzêdu Gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
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ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17

1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebraniu wiejskim so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 5 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
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2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.

5.

§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

6.

§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ iloæ g³osów.
§ 25
Wyborów so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada lub Wójt,

7.
8.

9.
10.
11.

2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 30% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nie respektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej,
Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie chyba, ¿ê zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê Odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania odwo³awczego.
Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27

Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

1518
UCHWA£A Nr IX/63/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 71, poz. 733 z pón. zm,) oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
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z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z pón.zm.) Rada Miejska w
Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
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wiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej
na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
§ 11

Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹
zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.

§2

§ 12

Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
1) za lokale inne ni¿ socjalne,
2) za lokale socjalne.
§3
1. Czynsz obejmuje:
1) koszty administrowania,
2) koszty konserwacji,
3) koszty utrzymania technicznego budynku,
4) koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w tym op³aty za utrzymanie czystoci.
2. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych od wynajmuj¹cego, tj. op³at za dostawê do
lokalu energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody,
oraz op³at za odbiór nieczystoci sta³ych i p³ynnych.
§4
1. Dopuszcza siê mo¿liwoæ stosowania zró¿nicowanych
stawek czynszu w zale¿noci od strefy zamieszkania.
2. Ustala siê czynniki podwy¿szaj¹ce lub obni¿aj¹ce stawkê czynszu zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
3. Czynników obni¿aj¹cych stawkê czynszu nie stosuje
siê do lokali socjalnych.
§5
Podzia³ miasta na strefy zamieszkiwania okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§6
1. Czynsz za lokale mieszkalne op³acaj¹ najemcy lokali
mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.
2. Uchwa³a nie dotyczy czynszów za lokale w Usteckim
Towarzystwie Budownictwa Spo³ecznego.
§7
Stawki miesiêcznego czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu ustala Burmistrz Miasta Ustki w formie zarz¹dzenia.
§8
W przypadku zmiany wyposa¿enia technicznego lokalu, czynsz najmu ulega podwy¿szeniu lub obni¿eniu zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§9
Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 dnia ka¿dego
miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez
niego rachunek, z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustali³y zmianê terminu i formy p³atnoci.
§ 10
Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypo-

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IX/63/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.
TABELA
czynników podwy¿szaj¹cych
lub obni¿aj¹cych stawkê bazow¹ czynszu
1. Po³o¿enie budynku:
1) + 10%  zabudowa willowa  wolnostoj¹ca nieruchomoæ do 6 lokali, odleg³a od skraju jezdni o wiêcej ni¿ 6 metrów,
2) +10%  po³o¿enie w dzielnicy uzdrowiskowej wed³ug planu zagospodarowania miasta, nie dotyczy
budynków powy¿ej 10 lokali mieszkalnych,
3) +5%  po³o¿enie na obszarze starego miasta wed³ug planu zagospodarowania miasta,
2. Wyposa¿enie lokalu w budynku:
1)  5%  wspólna kuchnia lub ciemna kuchnia,
2)  5%  wspólna ³azienka,
3)  5%  wspólna toaleta,
4) -10%  brak kuchni,
5) -10%  brak ³azienki,
6) -10%  brak instalacji gazu przewodowego,
7) +10%- lokal wyposa¿ony w c.o. z sieci miejskiej.
3. Ogólny stan techniczny budynku:
1) - 20%  budynek przeznaczony do rozbiórki ze wzglêdu na z³y stan techniczny.
2) - 5%  z³y stan elementów konstrukcyjnych, stropów, cian, fundamentów, pokryæ dachowych, izolacji pionowych i poziomych.
4. Dodatkowe us³ugi wiadczone w budynku:
+ 5%  lokal po³o¿ony w budynku, w którym zlecono
sprz¹tanie klatki schodowej.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IX/63/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.
Podzia³ miasta na strefy
zamieszkania wed³ug za³¹czonej mapki:
1) strefê nr I wyznacza siê ulicami: S³upsk¹, Marynarki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 3904 

Polskiej, Portow¹, Limanowskiego, Len¹, Wczasow¹,
Hanki Sawickiej, Grunwaldzk¹ (do skrzy¿owania z ulic¹ Jagielloñsk¹), Jagielloñsk¹ (lewa strona patrz¹c w
kierunku ulicy Grunwaldzkiej), Dworcow¹ z terenem po
zachodniej stronie Ustki do granic administracyjnych
miasta,
2) strefê nr II wyznacza siê ulicami: Sportow¹, Cisow¹,
Jagielloñsk¹ (prawa strona patrz¹c w kierunku ulicy
Grunwaldzkiej), Grunwaldzka (od skrzy¿owania z ulic¹
Jagielloñsk¹ do granic administracyjnych miasta) wraz
z budynkiem nr 14a.

1519
UCHWA£A Nr VIII/84/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/20/02 Rady Miejskiej
w Czersku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón.zm.) oraz art. 15 i 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale nr II/20/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia
5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia op³aty targowej
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
 w § 1 pkt I ppkt 1 litera e otrzymuje brzmienie:
od straganu sk³adanego o szerokoci do 4 m  12,50 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1520
UCHWA£A Nr IX/73/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ na terenie gminy Bytów za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego, ³¹cznie z powiadczeniami za zgodnoæ z orygina³em tych dokumentów, w
wysokoci 20 z³ od ka¿dej strony formatu A-4, jednak nie
wiêcej ni¿ 100 z³ za ca³y wypis lub wyrys.
§2
Kwoty op³at administracyjnych p³atne s¹ gotówk¹ w
kasie Urzêdu Miejskiego w Bytowie lub na jego rachunek
bankowy z chwil¹ z³o¿enia wniosku o wykonanie czynnoci urzêdowych okrelonych w § 1.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

1521
UCHWA£A Nr XI/87/2003 r.
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany stawek op³aty targowej na rok 2003
i poboru op³aty w formie inkasa na terenie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558,
Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214
poz. 1806) oraz art. 19 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84, ze zm.: Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 1683) Rada Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej na rok 2003
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego pow. 2,5 t
 58,00 z³,
2) przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego do 2,5
ton  46,00 z³,
3) przy sprzeda¿y samochodu osobowego  28,00 z³,
4) przy sprzeda¿y z namiotu, straganu, za zajêcie sto³u
oraz innych rzeczy wystawionych:
a) -za rozpoczêty 1 m2 powierzchni  5,00 z³,
b) -za ka¿dy nastêpny rozpoczêty 1 m2  3,00 z³,
5) przy sprzeda¿y z rêki,wózka, kosza, skrzynki lub roz³o¿onego towaru na ziemi:
a) -za rozpoczêty 1 m2 powierzchni  4,00 z³,
b) -za ka¿dy nastêpny rozpoczêty 1 m2  2,00 z³,
6) dla rolników i dzia³kowców zbywaj¹cych p³ody rolne z w³asnych upraw  2,00 z³.
§2
Traci moc § 1 uchwa³y Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w
Kêpicach z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie stawek op³aty targowej na 2003 r. i poboru op³aty w formie inkasa na
terenie gminy.
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§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Gdañsk, dnia 8 lipca 2003 r.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

1522
UCHWA£A Nr IX/142/2003
Rady Miasta Sopotu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr III/20/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia zasad ustalania poboru i wysokoci stawek op³aty miejscowej na obszarze
miasta Sopotu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z
2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz.
984) oraz art. 19 ust. 1 lit.c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84, Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Miasta Sopotu
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Rady Miasta Sopotu Nr III/20/2002 z dnia
6 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia zasad ustalania
poboru i wysokoci stawek op³aty miejscowej na obszarze miasta Sopotu, Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. Dotychczasowa treæ § 1 otrzymuje oznaczenie jako
pkt 1.
2. Po pkt 1 dodaje siê pkt 2 w brzmieniu:
Obni¿a siê o 50% dzienn¹ stawkê op³aty miejscowej
pobieran¹ od inwalidów wojennych i kombatantów
wojennych przebywaj¹cych na obszarze miasta Sopotu. Podstaw¹ udzielenia zni¿ki bêdzie okazanie dokumentu potwierdzaj¹cego, ¿e dana osoba jest inwalid¹
lub kombatantem wojennym.
§2
Pozosta³e zapisy Uchwa³y Nr III/20/2002 pozostaj¹ bez
zmian.
§3
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/612-A/6/2003/II/SA
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz
z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 80, poz. 718) oraz w zwi¹zku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 14 maja 2003 r.
Grupy LOTOS S.A. z siedzib¹ w Gdañsku
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON 190541636
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a
w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciep³a, które
zosta³y zawarte w cenach i stawkach op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2  do dnia 31
sierpnia 2004 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/16/612/U/2/98/BK z
dnia 27 sierpnia 1998 r., zmienion¹ decyzj¹ Nr WCC/
16A/612/W/OGD/2003/AR z dnia 30 czerwca 2003 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/15/612/U/
21/98/BK z dnia 27 sierpnia 1998 r., zmienion¹ decyzjami Nr PCC/15A/612/W/3/2001/BK z dnia 20 wrzenia 2001 r. oraz Nr PCC/15B/612/W/OGD/2003/AR
z dnia 30 czerwca 2003 r.,
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w dniu 15 maja 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em
ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych, okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at zosta³y skalkulowane przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na
podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹ zosta³y uwzglêdnione wspó³czynniki korekcyjne Xw, o którym mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. Przy ustalaniu
wspó³czynników korekcyjnych Xw uwzglêdniono przede
wszystkim wzrost op³at zwi¹zanych z planowanym wzrostem ceny paliwa.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
zgodnie z przepisem § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzek³, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du ochrony konkurencji i konsumentów  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz za-

wieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej
ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbl¹ska 135
80-718 Gdañsk
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi za³¹cznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OGD-820/612-A/6/2003/II/SA
z dnia 8 lipca 2003 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek op³at
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie
U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
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poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 135, poz. 1144, oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424 i Nr 80, poz. 718),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96,
poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 wytwórca i dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a we w³asnych ród³ach oraz przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a
wytworzonego we w³asnych ród³ach lub zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj.
Grupa LOTOS S.A. ul. Elbl¹ska 135, 80-718 Gdañsk,
zwana dalej: Grupa LOTOS S.A.,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,
 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 instalacja odbiorcza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo  rozliczeniowy  dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo  rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostar-
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czonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o.
Okrelenie ród³a ciep³a Grupy LOTOS S.A.
 elektrociep³ownia  ród³o ciep³a zlokalizowane w
Gdañsku przy ul. Elbl¹skiej 135, w którym ciep³o wytwarzane w skojarzeniu z energi¹ elektryczn¹ pochodzi z przetwarzania oleju opa³owego.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Grupa LOTOS S.A. prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
 wytwarzania ciep³a  Nr WCC/16/612/U/2/98/BK z
dnia 27 sierpnia 1998 r., zmienionej decyzj¹ Nr WCC/
16A/612/W/OGD/2003/AR z dnia 30 czerwca 2003 r.,
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/15/612/U/
21/98/BK z dnia 27 sierpnia 1998 r., zmienionej decyzjami Nr PCC/15A/612/W/3/2001/BK z dnia 20
wrzenia 2001 r. oraz Nr PCC/15B/612/W/OGD/2003/
AR z dnia 30 czerwca 2003 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
GRUPA WG  odbiorcy, którym ciep³o w postaci gor¹cej wody, wytwarzane w elektrociep³owni, dostarczane
jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹
w³asnoæ i eksploatowan¹ przez Grupê LOTOS S.A.
GRUPA P 0,6  odbiorcy, którym ciep³o w postaci pary
o cinieniu 0,6 MPa i temperaturze 180oC, wytwarzane w
elektrociep³owni, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹
przez Grupê LOTOS S.A.
GRUPA P 2,1  odbiorcy, którym ciep³o w postaci pary
o cinieniu 2,1 MPa i temperaturze 230oC, wytwarzane w
elektrociep³owni, dostarczane jest do obiektów poprzez
sieæ ciep³ownicz¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ i eksploatowan¹
przez Grupê LOTOS S.A.
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CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at

4.1.Bazowe ceny i stawki op³at:

Grupa odbiorców WG
cena za zamówion¹ moc ciepln¹
cena ciep³a
cena nonika ciep³a
stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe

j.m.
roczna
rata miesiêczna
z³/GJ
z³/m3
roczna
rata miesiêczna

roczna
rata miesiêczna

Grupa odbiorców P 0,6

j.m.
roczna
rata miesiêczna
z³/GJ
z³/m3
roczna
rata miesiêczna

cena ciep³a
cena nonika ciep³a
stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe

roczna
rata miesiêczna

Grupa odbiorców P 2,1

j.m.
roczna
rata miesiêczna
z³/GJ
z³/m3
roczna
rata miesiêczna

cena ciep³a
cena nonika ciep³a
stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe
stawka op³aty zmiennej
za us³ugi przesy³owe
stawka op³aty abonamentowej

z³/punkt
pomiarowy

z³/MW

z³/MW

z³/GJ

stawka op³aty abonamentowej

cena za zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW

z³/GJ

stawka op³aty abonamentowej

cena za zamówion¹ moc ciepln¹

z³/MW

z³/punkt
pomiarowy

z³/MW

z³/MW

z³/GJ
roczna
rata miesiêczna

z³/punkt
pomiarowy

NETTO BRUTTO*
11 772,12 14 361,99
981,01
1 196,83
19,97
24,36
5,58
6,81
3 985,08
4 861,80
332,09
405,15
2,87

3,50

128,64
10,72

156,94
13,08

NETTO BRUTTO*
9 354,12 11 412,03
779,51
951,00
18,15
22,14
2,33
2,84
1 331,40
1 624,31
110,95
135,36
2,01

2,45

128,64
10,72

156,94
13,08

NETTO BRUTTO*
9 354,12 11 412,03
779,51
951,00
18,15
22,14
2,33
2,84
288,84
352,38
24,07
29,37
0,91

1,11

128,64
10,72

156,94
13,08

*- uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
4.2. Bazowe stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie do sieci bêd¹ kalkulowane na
podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na postawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
664 z pón. zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

4.2.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano 
monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie on wy¿szy, ni¿
koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 4.2.1.
CZÊÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakocio-
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wych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a. niedotrzymania przez Grupê LOTOS S.A. standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c. udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d. nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek op³at
6.1.Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie Grupa LOTOS S.A. wprowadza do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie cen i stawek op³at odbiorcy
zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dzia³ planowania i nadzoru
remontów elektrycznych
Specjalista
K. Matyjaszczyk
Specjalista
J. Staszczuk

1524
OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 11 lipca 2003 r.
w sprawie sprostowania b³êdu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm.: z 2001 r.
Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.
984) w Uchwale Nr 647/XLVI/02 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 30 wrzenia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 74, poz.
1638) prostuje siê b³¹d  w ten sposób, ¿e w za³¹czniku
Nr 1 Wykaz dróg pozamiejskich zaliczonych do kategorii
dróg wojewódzkich w czêci dotycz¹cej Powiatu Starogardzkiego nale¿y dodaæ fragment tabeli:
Nr DROGI
224
229
231
234
259
623

PRZEBIEG
Powiat Starogardzki
Powiat Starogardzki
od granicy powiatu do granicy m. Skarszewy
od granicy m. Skarszewy do granicy powiatu
od drogi woj. nr 222 (Jab³owo) do granicy powiatu
od granicy m. Skórcz do granicy powiatu
od granicy m. Skórcz do granicy powiatu
od stacji kolejowej Smêtowo do drogi woj. nr 231
od drogi woj. nr 231 (Mirotki) do granicy powiatu

Niniejsze obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
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