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1557
UCHWA£A Nr V/59/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 24 luty 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 453 po³o¿onej we wsi Somonino.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 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, Nr 154, poz. 1804, oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) oraz 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 r. Nr 142, poz. 1591,
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1211 i Nr 214, poz. 1806) Rada
Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Somonino, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XVII/54/86 Gminnej Rady Narodowej w Somoninie
z dnia 24 listopada 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1987 r. Nr 7,
poz. 48, z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na
cele upraw polowych oznaczonego symbolem RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 453 po³o¿onej w Somoninie,
o pow. ok. 0.93 ha, przeznacza siê na cele zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug
i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN 1  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem us³ug
i rzemios³a nieuci¹¿liwego  3 dzia³ki.
Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 25% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 40% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zieleñ zgodna z typem siedliskowym. Gabaryty budynków 1.5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 10.0 m od najni¿ej po³o¿onego
naro¿nika do kalenicy g³ównej. Dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°- 50°.
Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do projektowanej drogi dojazdowej KD. Przy budowie nale¿y wykorzystaæ materia³y rodzime: drewno, kamieñ, ceg³a licowa, pokrycie dachu ceramiczne. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: gara¿, budynek gospodarczy.
Nale¿y zapewniæ 2 miejsca postojowe na ka¿dej dzia³ce
zabudowy mieszkaniowej.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 6.0 m od projektowanej drogi KD, 5.0 m od oczka wodnego, 4.0 m od po³udniowej granicy dzia³ek.
MN 2  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej z dopuszczeniem us³ug
i rzemios³a nieuci¹¿liwego  6 dzia³ek.
Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 25% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 40% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zieleñ zgodna z typem siedliskowym. Gabaryty budynków 1.5 kon-
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dygnacji, nie wiêcej ni¿ 10.0 m od najni¿ej po³o¿onego
naro¿nika do kalenicy g³ównej. Dachy dwuspadowe o
k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°- 50°.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu
gara¿, budynek gospodarczy. Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do projektowanej drogi KD.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 6.0 m od projektowanej drogi KD, 4.0 m od granic dzia³ki: wschodniej, pó³nocno-wschodniej, pó³nocno-zachodniej i po³udniowej.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ poprowadzon¹ od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym
gruntu 848 przez dzia³kê 456 (nale¿y uzyskaæ zgodê notarialn¹ na przejazd przez ww. dzia³kê).
KD  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹
KD. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu 10.0 m.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo przy³¹czem kanalizacyjnym do kanalizacji sanitarnej, czasowo do zbiornika bezodp³ywowego szczelnego monolitycznego z
wywo¿eniem do oczyszczalni cieków w S³awkach pod
warunkiem udokumentowania odbioru i wywozu cieków. W momencie wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej wszystkie zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i zasadami
ochrony rodowiska, powsta³e obiekty budowlane 
pod³¹czyæ do sieci.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem
niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci NN i SN na
warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych, winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Odpady komunalne winny byæ gromadzone oddzielnie od odpadów poprodukcyjnych.
 Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo do
gruntu w granicach w³asnej dzia³ki. Po utwardzeniu
dróg dojazdowych, placów manewrowych wody nale¿y podczyszczaæ w separatorach ropopochodnych
i piasku przed odprowadzeniem do gruntu.
Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 uci¹¿liwoæ wynikaj¹ca z prowadzonej dzia³alnoci
gospodarczej bezwzglêdnie winna ograniczyæ siê do
granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w S³awkach. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady zgromadzone w separatorach okresowo winny
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byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce niezbêdny sprzêt do transportu i utylizacji tego typu odpadów
niebezpiecznych.
 na dzia³kach przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej
obowi¹zuje lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi,
 do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej wyklucza siê
lokalizacjê us³ug i rzemios³a wytwarzaj¹cych znaczne
iloci cieków,
 teren dzia³ki nr 453 zosta³ w³¹czony w granice zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni i obowi¹zuj¹
na nim zakazy oraz ograniczenia okrelone w Decyzji
Wojewody Gdañskiego z 6 sierpnia 1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y, we wsi Somonino w gminie Somonino wykonany w skali 1: 500.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) drogi w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta 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 Somoninie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski
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§4

UCHWA£A Nr V/37/2003
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Dostarczenie wody odbywaæ siê bêdzie na podstawie
umowy o zaopatrzeniu w wodê miêdzy Przedsiêbiorstwem, a Odbiorc¹.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
obowi¹zuj¹cego na obszarze gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 19 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin Dostarczania Wody obowi¹zuj¹cy na terenie gminy Tuchomie, stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Szultk
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/37/2003
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê realizowanych przez Przedsiêbiorstwa posiadaj¹ce umowê na dostarczanie wody na terenie gminy Tuchomie zwanym dalej przedsiêbiorstwem.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie rozumie siê dzia³alnoæ
Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê.
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).
§2
Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê na podstawie zawartej umowy, zwanym dalej Odbiorc¹.
§3
Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê wydawane przez Wójta Gminy Tuchomie w
drodze decyzji.

Rozdzia³ II
Zawieranie umów
§5
1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê nastêpuje na
pisemny wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a
przy³¹czona do sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda, a w uzasadnionych
przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci
o nieregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiêbiorstwo
zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, jeli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerywania dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw w pozosta³ych lokalach.
5. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których
mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, równie¿ w przypadku,
gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.
§6
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek
stron.
4. W przypadku przeniesienia w³asnoci nieruchomoci
w drodze umowy sprzeda¿y, zamiany, darowizny lub
innej umowy zobowi¹zuj¹cej do przeniesienia w³asnoci umowa zawarta z Przedsiêbiorstwem wygasa. Do
czasu pisemnego wskazania przez odbiorcê wody nowego nabywcy, obowi¹zek pokrycia nale¿noci za dostarczon¹ wodê ci¹¿y na dotychczasowym odbiorcy.
5. W razie mierci odbiorcy wody w jego prawa i obowi¹zki wchodz¹ nastêpcy prawni.
6. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
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§7

Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1 zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
oraz warunków ich wiadczenia
2) sposobów i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych
5) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w
art. 18 ustawy,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedopatrzenie warunków wypowiedzenia.
Rozdzia³ III
Sposób rozliczeñ
§8
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo z odbiorcami us³ug na
podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz
iloci dostarczonej wody.
§9
1. Iloæ wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.
3. Sposób rozliczenia ró¿nic miêdzy wodomierzem g³ównym, a licznikami u odbiorców indywidualnych w danej nieruchomoci bêdzie ka¿dorazowo uzgadniany w
umowie z poszczególnymi administracjami budynku.
§ 10
W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 11
W przypadku awarii wodomierza stosuje siê rednie
zu¿ycie z ostatnich szeciu miesiêcy przed awari¹.
§ 12
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczenia op³at.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
§ 13
Przy rozliczeniach z odbiorcami, Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady
gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 14
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.
§ 15
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.

Dziennik Urzêdowy
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2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody.
§ 16
Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê na
podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.
Rozdzia³ IV
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 17
1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej
odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Warunki techniczne na przy³¹czenie wydaje Wójt Gminy w uzgodnieniu z przedsiêbiorstwem w terminie 14
dni od otrzymania wniosku
3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiêbiorstwem w terminie 7 dni
od otrzymania dokumentacji.
4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza
pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.
5. Przedsiêbiorstwo rozpoczyna dostawê wody nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia podpisania umowy lub
terminie uzgodnionym z Odbiorc¹.
§ 18
Realizacjê budowy przy³¹czy oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego zapewnia na w³asny koszt osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci
wodoci¹gowej.
§ 19
1. Je¿eli umowa o dostarczenie wody nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz legalizacja obci¹¿¹ eksploatatora instalacji.
3. Za monta¿, utrzymanie, legalizacjê lub wymianê wodomierza g³ównego dostawca wody ustala op³atê abonamentow¹.
4. Wysokoæ op³aty abonamentowej okrelona jest w taryfie, o której mowa w § 21 Regulaminu.
Rozdzia³ V
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug
§ 20
Przedsiêbiorstwo winno zapewniæ odbiorcom dostarczenie wody o odpowiednim cinieniu.
§ 21
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji us³ugi a us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.
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§ 22
Przedsiêbiorstwo winno reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej ni¿ w ci¹gu 1 dnia.
§ 23
W przypadku stwierdzenia przez Przedsiêbiorstwo lub
organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jakoci dostarczonej wody Odbiorcy przys³uguje upust na zasadach okrelonych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodê.
§ 24
O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug zaopatrzenia w wodê Przedsiêbiorstwo winno uprzedziæ
odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ VI
Prawa Przedsiêbiorstwa
§ 25
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci, jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 26
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art. 6 ustawy.
§ 27
Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
1. Przedsiêbiorstwo, o zamiarze odciêcia wody powiadomi odbiorcê, na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odciêcia wody.
2. Przedsiêbiorstwo powinno wskazaæ jednoczenie zastêpczy punkt czerpania wody.
§ 28
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody jeli nie zosta³y usuniête
przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia
us³ug.
§ 29
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa po okazaniu legitymacji s³u¿bowej maj¹ prawo wstêpu na teren
nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia
pomiarowego, wodomierza g³ównego lub wodomierzy
zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowe.
Rozdzia³ VII
Prawa i obowi¹zki odbiorców us³ug
§ 30
Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
winien wyst¹piæ z wnioskiem o zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa.
§ 31
Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wo-

domierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.
§ 32
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.
§ 33
Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnociowych nieruchomoci
lub zmianach u¿ytkowaniu lokalu.
§ 34
Odbiorca winien powiadomiæ Przedsiêbiorstwo o
wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 35
1. Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody.
2. Odbiorca mo¿e zg³aszaæ w terminie 7 dni od daty dorêczenia faktury  pisemne reklamacje dotycz¹ce wysokoci naliczonych op³at za wodê: zg³oszenie reklamacji nie zwalnia od obowi¹zku zap³aty nale¿noci w
terminie. Reklamacja powinna zostaæ rozpatrzona w
ci¹gu 14 dni chyba, ¿e jej rozpatrzenie wymaga badania sprawnoci urz¹dzeñ.
3. Odbiorca ma prawo:
a) ¿¹daæ od Przedsiêbiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania
wodomierza;
b) ¿¹daæ odszkodowania za szkody powsta³e z winy
przedsiêbiorstwa w zwi¹zku z dostarczeniem wody;
c) ¿¹daæ upustów w przypadku dostawy wody o obni¿onej jakoci. Wielkoæ upustu okrela umowa;
d) uzyskaæ wskazanie zastêpczych róde³ zaopatrzenia
w wodê w przypadku przerw w dostarczanie wody.
§ 36
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 37
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo oraz nie utrudniaj¹cy
dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
2) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
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§ 38

1559

Zgodnie z ustaw¹ odbiorca bez uprzedniego zawarcia
umowy, pobieraj¹cy wodê z urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
bêd¹cych we w³adaniu Przedsiêbiorstwa, podlega karze
grzywny.

UCHWA£A Nr V/40/2003
Rady Gminy w Tuchomiu
z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Rozdzia³ VIII
Przerwy i ograniczenia
w ci¹g³oci dostawy wody  przypadki szczególne
§ 39
Wyst¹pienie przerw w dostawie wody mo¿e mieæ miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno- remontowych.
Wstrzymanie lub ograniczenie dop³ywu wody mo¿e nast¹piæ decyzj¹ wydan¹ na podstawie artyku³u 88 ust. Prawo Wodne w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej. Za
skutki takiej decyzji dostawca wody nie ponosi odpowiedzialnoci, a odbiorcy wody nie przys³uguje z tego tytu³u
odszkodowanie.
§ 40
Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody, za
które Przedsiêbiorstwo nie odpowiada mo¿e równie¿
nast¹piæ w przypadku:
1. Brak wody na ujêciu.
2. Zanieczyszczenia wody na ujêciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia, je¿eli zanieczyszczenie to
nast¹pi³o na skutek dzia³añ osób trzecich lub si³y
wy¿szej.
3. Potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów
po¿arowych.
§ 41
W czasie trwania klêski szczególnie, gdy dosz³o do zanieczyszczenia wody Przedsiêbiorstwo ma prawo wprowadziæ ograniczenia konsumpcji wody w granicach mo¿liwoci dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców o tych
ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak Przedsiêbiorstwa z
obowi¹zku zastosowania wszelkich dostêpnych jej sposobów dla z³agodzenia tych uci¹¿liwoci dla odbiorców.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 42
W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
(Dz. U. Nr 72, poz. 474) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
§ 43

w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej oraz
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania:
1. Bud¿etu gminy za 2002 rok.
2. Planu finansowego zadañ zleconych.
3. Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
§2
Sprawozdanie zamyka siê nastêpuj¹cymi kwotami:
dochody ogó³em:
plan
5.998.473,- z³
wykonanie
5.899.447,- z³
wydatki ogó³em:
plan
5.865.426,- z³
wykonanie
5.682.545,- z³
w tym realizacja planu finansowego zadañ zleconych:
dotacje planowane
520.024,- z³
dotacje otrzymane
520.000,- z³
wydatki planowane
520.024,- z³
wydatki zrealizowane
520.000,- z³
Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej
planowane przychody
5.000,- z³
przychody zrealizowane
7.851,- z³
planowane wydatki
7.952,- z³
wydatki zrealizowane
6.374,- z³
§3
Informacja o wykorzystaniu rodków bud¿etowych
zostanie udostêpniona mieszkañcom poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy (informacja w za³¹czeniu)
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowe zobowi¹zane jest do
bezp³atnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom us³ugi.
§ 44
Zmiany niniejszego regulaminu mog¹ byæ wprowadzone w trybie obowi¹zuj¹cym dla jego uchwalenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Szultk

1560
UCHWA£A Nr VII/24/03
Rady Gminy Wicko
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2002 rok.

Dziennik Urzêdowy
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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.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148) po zapoznaniu siê z pozytywnym wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opini¹ Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdañsku Rada Gminy Wicko
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Wójta Gminy Wicko z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych
na rok 2002 zamykaj¹ce siê kwotami:
Bud¿et gminy zamyka siê nastêpuj¹cymi kwotami:
dochody:
plan
8.350.594.wykonanie
8.353.084.wydatki:
plan
9.332.991.wykonanie:
8.659.491.w tym realizacja planu finansowego zadañ zleconych
dotacja:
plan
771.233.wykonanie
771.202.wydatki:
plan
771.233.wykonanie
771.202.-

1562
UCHWA£A Nr VII/36/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu na zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie cieków.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747z pón. zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na obszarze gminy, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania cieków

1561

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków na
terenie Gminy Wicko realizowanych przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gowo  Kanalizacyjne £eba sp. z o.o. z
siedzib¹ w £ebie ul. Wspólna 1 i Urz¹d Gminy Wicko
zwanymi dalej Przedsiêbiorstwem.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odbieraniu, oczyszczaniu i odprowadzaniu cieków.
4. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72
pón. 747).

UCHWA£A Nr VII/25/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Wicko z tytu³u 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. z
2003 r. Nr 15 poz. 148) po zapoznaniu siê z wnioskiem
Komisji Rewizyjnej i opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje
§1
Rada Gminy Wicko udziela Wójtowi Gminy Wicko absolutorium z wykonania bud¿etu Gminy za 2002 rok.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

§2
Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorc¹.
§3
Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrze-
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nia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków udzielone decyzj¹ Wójta Gminy Wicko z dnia ..........; znak .........
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
(i) odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem a Odbiorc¹.
Rozdzia³ II
Zawieranie umów
§5
1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda lub, z której maj¹
byæ odprowadzane cieki, a w uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiêbiorstwo
zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
5. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których
mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, równie¿ w przypadku,
gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.
§6
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek
stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§7
Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
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2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym
warunków wypowiedzenia.
§8
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
§9
1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ
posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci i pod
odpowiednim cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
2. Minimaln¹ i maksymaln¹ iloæ dostarczanej wody strony winny okreliæ w umowie.
3. Wymagane cinienie wody okrelaj¹ przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
4. Woda do spo¿ycia przez ludzi winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym przez Ministra
Zdrowia.
§ 10
1. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest do zapewnienia prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej.
2. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do regularnego informowania Zarz¹du Gminy o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
§ 11
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godzin Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego
lokalizacji.
§ 12
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ Odbiorców w
sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed
planowanym terminem.
§ 13
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zainstalowania
i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego za
wyj¹tkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania
oraz wodomierzy sprzê¿onych dla celów ppo¿.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
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Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ
§ 14
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
§ 15
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.
3. Za us³ugê dokonywania odczytów wodomierzy dodatkowych (podliczników) i rozliczania ich wskazañ Przedsiêbiorstwo pobiera op³atê wg stawek ustalonych w
odrêbnej umowie.
§ 16
W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 17
W przypadku awarii wodomierza, iloæ pobranej wody
ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg³ego.
§ 18
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej wody przez Przedsiêbiorstwo z uwzglêdnieniem
poboru wody z innych róde³.
§ 19
W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczaj¹cego cieki.
§ 20
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
§ 21
Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Przedsiêbiorstwo
obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwal¹
Rady Gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8
ustawy  z zastrze¿eniem § 15 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
§ 22
1. Taryfa zatwierdzona przez Radê Gminy Wicko podlega

og³oszeniu w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjêty w terminie do 7 dni od dnia jej zatwierdzenia.
2. Taryfa ustalona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy podlega
og³oszeniu w miejscowej prasie w terminie co najmniej
7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.
§ 23
1. Taryfa obowi¹zuje przez l rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
§ 24
Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê na podstawie cen
i stawek ustalonych w taryfie.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 25
1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Przedsiêbiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku.
3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiêbiorstwem w terminie 7 dni
od otrzymania dokumentacji.
4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod wzglêdem spe³nienia warunków technicznych.
5. Przedsiêbiorstwo rozpoczyna dostawê wody lub odprowadzanie cieków nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od
dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym
z Odbiorc¹.
§ 26
Realizacjê budowy przy³¹cza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych
odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.
§ 27
1. Je¿eli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada
za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych
instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji
i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym
w³¹cznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz
legalizacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.
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Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa Odbiorcy us³ug
§ 28

Przedsiêbiorstwo winno zapewniæ Odbiorcom nale¿yty poziom us³ugi a szczególnie winno wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.
§ 29
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.
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posiadanych przez Przedsiêbiorstwo, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug
§ 38
Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa.
§ 39

Przedsiêbiorstwo winno reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu
14 dni.

Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.

§ 31

§ 40

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiêbiorstwo lub
organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jakoci dostarczanej wody Odbiorcy przys³uguje upust na zasadach okrelonych w umowie.

Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 30

§ 32

§ 41

O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Przedsiêbiorstwo winno uprzedziæ Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.

Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnociowych nieruchomoci
lub zmianach u¿ytkownika lokalu.

Rozdzia³ VII
Prawa Przedsiêbiorstwa
§ 33
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci, jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o wykonane niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 34
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy
wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art. 6
ustawy.
§ 35
Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 36
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§ 37
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹
prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza
g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach
i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ

§ 42
Odbiorca winien powiadomiæ Przedsiêbiorstwo o
wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 43
Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zrzutach
awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych
od warunków umowy.
§ 44
Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.
§ 45
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 46
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo
oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w
szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
2) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
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3) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach
wody, w celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie cieków,
4) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 47
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr VII/36/2002 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Rady Gminy
Wicko i obowi¹zuje od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1564
UCHWA£A Nr V/45/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Barcice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) i art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Barcice stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2

1563
UCHWA£A Nr VII/38/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr VI/23/2003 Rady Gminy
Wicko z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów.

Traci moc uchwa³a Nr 36/90 Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samorz¹du Mieszkañców Wsi dla so³ectwa Barcice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

Na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 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 z pón. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/45/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

§1
W uchwale Nr VI/23/2003 Rady Gminy Wicko z dnia
4 marca 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w tytule uchwa³y skrela siê s³owa warunków sprzeda¿y tych napojów i w to miejsce wpisuje okrelenia miejsc na terenie gminy Wicko, w których
wprowadza siê zakaz sprzeda¿y i podawania alkoholu.
2. w za³¹czniku Nr 1 do Uchwa³y w zdaniu pierwszym
skrela siê s³owa warunki sprzeda¿y i w to miejsce wpisuje zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y
i podawania.
3. w za³¹czniku Nr 1 skrela siê punkty 1 i 4-7, a punkty
Nr 2i 3 oznacza siê odpowiednio jako 1 i 2.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

STATUT SO£ECTWA BARCICE
SPIS TRECI
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Zakres dzia³ania, zadania so³ectwa i sposób
ich realizacji
Rozdzia³ III Organizacja i zadania organów so³ectwa
Rozdzia³ IV Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa, nadzór i kontrola
Rozdzia³ V Zasady i tryb wyborów oraz odwo³ywania organów so³ectwa
Rozdzia³ VI Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§3

§1

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

1. So³ectwo Barcice stanowi jednostkê pomocnicz¹ Gminy Ryjewo.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoæ Barcice.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

§2
1. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
2. Granice so³ectwa zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹czniki* do niniejszego statutu.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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§3

So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
2) Statutu Gminy Ryjewo,
3) Niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania,
zadania so³ectwa i sposób ich realizacji
§4
1. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne dla funkcjonowania so³ectwa nie zastrze¿one ustawami b¹d innymi aktami prawnymi na rzecz
innych podmiotów, a w szczególnoci dla organów
gminy.
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y w szczególnoci:
1) Zarz¹dzanie, w przypadku wydzielenia przez Radê
Gminy So³ectwu do dyspozycji, czêci¹ mienia komunalnego a tak¿e decydowanie o wykorzystaniu
rodków bud¿etowych przeznaczonych przez Radê
Gminy na realizacjê zadañ so³ectwa,
2) organizowanie wspólnych prac oraz przedsiêwziêæ
na rzecz so³ectwa zw³aszcza w zakresie:
a) remontów i utrzymania dróg, obiektów kulturalnych, owiatowych, s³u¿by zdrowia, ochrony
p.po¿., sportowych, itp.,
b) utrzymania czystoci i porz¹dku,
c) estetyzacji wsi i ochrony rodowiska,
3) rozpatrywanie, opiniowanie i za³atwianie spraw zwi¹zanych z warunkami socjalno-bytowymi so³ectwa,
funkcjonowaniem placówek owiatowo-wychowawczych, kulturalnych, bibliotek, orodków zdrowia i innych spraw istotnych dla mieszkañców so³ectw a
tak¿e przekazanych do zaopiniowania so³ectwu przez
organy gminy.
3. So³ectwo  poprzez swoje organy ma prawo wyra¿ania opinii oraz zg³aszania wniosków dotycz¹cych funkcjonowania na jego terenie gminnych jednostek organizacyjnych a zw³aszcza kulturalnych i owiatowych.
§5
1. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 1) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez podejmowanie czynnoci
zapewniaj¹cych zgodne z prawem dysponowanie rodkami bud¿etowymi wydzielonymi na realizacjê zadañ
so³ectwa przez Radê Gminy.
2. Dysponowanie wszystkimi rodkami przyznanymi so³ectwu odbywa siê w ramach planu finansowo-rzeczowego uchwalanego corocznie przez zebranie wiejskie.
3. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 2) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) organizowanie czynów spo³ecznych,
2) uczestnictwo lub organizowanie we w³asnym zakresie akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
3) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla
osób niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub znajduj¹cych siê w innej trudnej sytuacji
¿yciowej,

4) wystêpowanie z inicjatywami maj¹cymi na celu zapewnienie w³aciwej opieki, organizacji czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) wystêpowanie z inicjatyw¹ organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
6) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego a tak¿e
ochrony p.po¿.
4. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 3 so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:
1) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,
2) organizowanie konsultacji spo³ecznych (w szczególnoci projektów uchwa³ i zarz¹dzeñ organów gminy) w sprawach o du¿ym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta Gminy, komisji Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi, u³atwianie radnym kontaktów z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków
dotycz¹cych so³ectwa,
5) przygotowywanie projektów oraz wystêpowanie z
wnioskami do fundacji o dotacje na rzecz so³ectwa.
5. Uchwa³y, opinie oraz wnioski so³ectwo przekazuje
Wójtowi Gminy, który nadaje im dalszy bieg, b¹d w
inny sposób je wykorzystuje.
§6
1. Realizuj¹c swoje uprawnienia okrelone w § 4 ust. 3
so³ectwo ma prawo przeprowadzenia oglêdzin i wizytacji gminnych jednostek organizacyjnych w tym szkó³,
wietlic, przedszkoli, obiektów kulturalnych.
2. Wizytacje i oglêdziny, o których mowa w pkt 1 mog¹
byæ prowadzone przez cz³onków rady so³eckiej w porozumieniu z administratorami (kierownikami) tych jednostek.
3. Za zgod¹ zainteresowanych, wizytacj¹ mog¹ byæ objête indywidualne posesje  w zakresie przestrzegania
podjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³ dotycz¹cych
porz¹dku i estetyki wsi.
§7
So³ectwo posiada uprawnienia do wystêpowania jako
samodzielny podmiot (np. jako strona w postêpowaniu
administracyjnym), b¹d s¹dowym w zakresie spraw nale¿¹cych do jego w³aciwoci, o ile dopuszczaj¹ to przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce i zapisy niniejszego statutu.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e:
1) nawi¹zywaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami,
2) zawieraæ porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób
wykonania wspólnych zadañ,
3) podejmowaæ wspólne uchwa³y z innymi so³ectwami.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
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2. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
3. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa. Dzia³ania so³tysa wspomaga rada so³ecka.
4. Na czele rady so³eckiej stoi so³tys.
5. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹
uprawnion¹ do kontroli sposobu zarz¹dzania mieniem
i gospodarki finansowej so³ectwa.
6. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ inne komisje b¹d
zespo³y do za³atwienia b¹d opiniowania okrelonych
spraw, okrelaj¹c zakres i czas ich dzia³ania.
7. Zebranie wiejskie sporód cz³onków rady so³eckiej
wyznacza  na wniosek so³tysa  osobê, która w przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez so³tysa (choroba, wyjazd itp.) zastêpuje go i w okresie
zastêpstwa posiada wszystkie uprawnienia przys³uguj¹ce so³tysowi.
§ 10
1. Kadencja so³tysa i cz³onków rady so³eckiej trwa 4 lata,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 3-mce od daty posiedzenia nowo
wybranej Rady Gminy, na którym swoje lubowanie
z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy organizuje kampaniê wyborcz¹ organów
so³ectwa.
§ 11
1. So³tys, rada so³ecka, komisje maj¹ obowi¹zek przestrzegania prawa, zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci
i jawnoci pracy.
2. So³tys  co najmniej raz w roku  nie póniej ni¿ do
koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku jest zobowi¹zany z³o¿yæ przed zebraniem wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci rady so³eckiej.
3. Zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym decyduje o
przyjêciu tego sprawozdania.
§ 12
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje so³tysa, cz³onków rady so³eckiej,
cz³onków komisji i zespo³ów,
2) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy,
3) rozpatruje roczne sprawozdanie z pracy so³tysa i rady so³eckiej,
4) podejmuje uchwa³y w sprawach nale¿¹cych do kompetencji zebrania.
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
wyra¿ania opinii i zajmowania stanowiska w sprawach
okrelonych w § 4 ust. 3.
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy prawo wybierania radnych do Rady Gminy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców,
2) organów gminy.
2. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów okrelonych w ust. 1 so³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty do-

starczenia wniosku. Termin zebrania zwo³ywanego na
wniosek organów gminy so³tys uzgadnia z tymi organami.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania na wniosek
osób i organów okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 lub nie
zwo³ania zebrania w terminie okrelonym w ust. 2 zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy ustalaj¹c jego termin oraz miejsce i wyznaczaj¹c jednoczenie swojego
przedstawiciela do udzia³u w zebraniu zwo³anym w tym
trybie. Przedstawiciel Wójta w przypadku nieobecnoci so³tysa lub odmowy prowadzenia przez niego zebrania jest uprawniony do przewodniczenia zebraniu
wiejskiemu.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, z zastrze¿eniem § 21 i 22,
gdy:
1) udzia³ w zebraniu bierze co najmniej 10% mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
2) zawiadomienie o zwo³aniu zebrania zawieraj¹ce proponowany porz¹dek obrad zosta³o na co najmniej 5
dni przed terminem zebrania wywieszone na tablicy
og³oszeñ lub w innych ustalonych miejscach,
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uzyska siê wymaganego quorum, zebranie wiejskie mo¿e byæ przeprowadzone w II terminie (równie¿ w tym samym dniu)
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. Decyzjê
o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje so³tys lub
w przypadku okrelonym w § 14 ust. 3 Wójt lub osoba
wyznaczona przez Wójta Gminy.
3. Informacje o mo¿liwoci odbycia zebrania w II terminie umieszcza siê w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e zebranie
postanowi inaczej lub gdy obowi¹zek g³osowania tajnego wynika z przepisów szczególnych.
§ 16
1. So³tys:
1) zwo³uje zebranie wiejskie,
2) kieruje prac¹ rady so³eckiej,
3) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
4) bierze udzia³ w naradach so³tysów oraz sesjach Rady
Gminy,
5) wykonuje czynnoci zwi¹zane z zarz¹dzaniem mieniem i gospodark¹ finansow¹ w zakresie upowa¿nienia udzielonego mu przez zebranie wiejskie,
6) sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdania z dzia³alnoci swojej i rady so³eckiej,
7) wykonuje czynnoci z zakresu administracji publicznej a w szczególnoci:
a) wspó³dzia³a z wójtem w realizacji na terenie so³ectwa zadañ dotycz¹cych:
 obronnoci i obrony cywilnej,
 przestrzegania gminnych przepisów porz¹dkowych i innych zarz¹dzeñ porz¹dkowych,
 bezpieczeñstwa publicznego i przeciwpo¿arowego,
 opieki spo³ecznej,
 administrowania mieniem komunalnym,
 ochrony ¿ycia i zdrowia,
 rodowiska naturalnego,
 kultury, owiaty, sportu, turystyki i rekreacji,
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 podnoszenia stanu sanitarnego, utrzymania czystoci i estetyki,
 zapobiegania powodzi.
b) potwierdza okolicznoci i okrelone fakty w trakcie
postêpowania administracyjnego lub innego, je¿eli
potwierdzenia takiego wymagaj¹ przepisy lub zwróci
siê o to organ Gminy lub Wójt Gminy,
c) opiniuje w uzasadnionych przypadkach  na wniosek zainteresowanych mieszkañców podania kierowane do Wójta Gminy.
Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków so³tys korzysta z ochrony prawnej, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym.
So³tys pos³uguje siê pieczêci¹. Wzór pieczêci ustala
Wójt Gminy.
Na domu, w którym mieszka so³tys musi znajdowaæ
siê w widocznym miejscu tablica z napisem SO£TYS.
Wyposa¿enie w rodki techniczne, tablice og³oszeñ,
pieczêcie itp. Zapewnia ze rodków bud¿etu gminy
Urz¹d Gminy.
§ 17

1. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób, w tym so³tysa.
2. Zebranie wiejskie ustala liczbê cz³onków rady so³eckiej z uwzglêdnieniem ust. 1.
3. Rada so³ecka:
1) wspomaga so³tysa w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
2) podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi so³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ zebrania, w szczególnoci rocznego
planu finansowo-rzeczowego, regulaminu(zasad) korzystania z mienia,
4) rada so³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez so³tysa w miarê potrzeby, nie rzadziej
jednak ni¿ raz na kwarta³.
Rozdzia³ IV
Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa.
Nadzór i kontrola.
§ 18
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji na mocy uchwa³y Rady
Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa.
2. Zasady korzystania z mienia (np. regulaminy), podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du tym
mieniem ustala zebranie wiejskie.
3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du so³ectwo mo¿e podejmowaæ czynnoci zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia, utrzymaniem go w stanie niepogorszonym.
§ 19
1. Dochody so³ectwa stanowi¹:
1) rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy na
realizacjê zadañ so³ectwa,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z organizacji imprez, itp.,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej i rzeczowej so³ectwa
jest uchwalony przez zebranie wiejskie plan finansowo-rzeczowy obejmuj¹cy plan wszystkich dochodów

3.

4.

5.
6.
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i wydatków so³ectwa. Wzór planu finansowo-rzeczowego (wg klasyfikacji bud¿etowej) ustalany jest zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przez Wójta Gminy.
Plan finansowo-rzeczowy na rok bud¿etowy zebranie
wiejskie uchwala najpóniej w terminie 30 dni od daty
uchwalenia bud¿etu gminy przez Radê Gminy. Do czasu uchwalenia planu finansowo-rzeczowego podstaw¹ do dysponowania rodkami finansowymi przez
so³ectwo w roku bud¿etowym jest projekt bud¿etu lub
bud¿et gminy.
rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ so³ectwa, pokrywaj¹cych siê z zadaniami w³asnymi gminy, okrelonymi w ustawach.
W szczególnoci mog¹ byæ przeznaczone na dzia³alnoæ spo³eczn¹, wychowawcz¹, kulturaln¹ so³ectwa,
w tym dofinansowanie dzia³alnoci zespo³ów folklorystycznych, KGW, jednostek OSP, dzia³alnoæ sportow¹,
owiatow¹ itp.
rodki finansowe so³ectwa nie mog¹ byæ przeznaczone na cele niezgodne z przepisami prawa.
So³tys i upowa¿nieni przez zebranie wiejskie cz³onkowie rady so³eckiej w trakcie realizacji planu finansowo-rzeczowego maj¹ prawo do podejmowania czynnoci powoduj¹cych skutki prawne w zakresie dysponowania rodkami finansowymi i zarz¹dzeniem mieniem a w szczególnoci:
1) do podpisywania dokumentów finansowych,
2) uzgadniania  w porozumieniu z Wójtem Gminy,
wykonania okrelonych prac z zastrze¿eniem koniecznoci przestrzegania ustawy o zamówieniach
publicznych,
3) dokonywanie innych czynnoci okrelonych przepisami prawa i niniejszego statutu.
§ 20

1. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi wg obowi¹zuj¹cych przepisów wyznaczony przez
Skarbnika Gminy pracownik referatu Finansowego
Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty finansowe  zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹ so³ectwa sprawdzane s¹ przez pracownika wymienionego w ust. 1 pod wzglêdem zgodnoci z planem finansowo-rzeczowym a poprawnoci merytorycznej przez w³aciwego pracownika Urzêdu Gminy.
3. Dokumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 opisuje so³tys lub inna osoba upowa¿niona przez zebranie wiejskie, a zatwierdzaj¹ do realizacji Skarbnik, Wójt
Gminy lub Sekretarz Gminy.
4. Kontrolê wykorzystywania rodków finansowych przez
so³ectwo sprawuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy zawiesza wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego w sprawie planu finansowo-rzeczowego lub
inne uchwa³y, których realizacja narusza³aby postanowienia niniejszego statutu lub inne przepisy prawa.
6. W przypadku okrelonym w ust. 5 Wójt Gminy wzywa
do usuniêcia uchybieñ zawartych w uchwa³ach.
Rozdzia³ V
Zasady i tryb wyborów
oraz odwo³ywania organów so³ectwa
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na now¹ kadencjê
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zwo³uje nowo wybrany Wójt Gminy (zgodnie z § 10
niniejszego statutu).
2. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ, godzinê zebrania, podaje informacjê o warunkach wa¿noci
zebrania oraz wyznacza sporód cz³onków Rady Gminy i pracowników Urzêdu przewodnicz¹cego zebrania.
Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ tak¿e Wójt Gminy.
3. Zarz¹dzenie (zawiadomienie) Wójta Gminy o zwo³aniu
zebrania wiejskiego z informacj¹ okrelon¹ w ust. 2
musi byæ podane do wiadomoci mieszkañców so³ectwa nie póniej ni¿ 7 dni przed dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów so³ectwa
wymagana jest obecnoæ na zebraniu co najmniej 10%
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego quorum, wybory przeprowadza siê w II (drugim)
terminie bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
Informacja o II (drugim) terminie musi byæ podana w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 przy czym II
(drugi) termin mo¿e byæ wyznaczony w tym samym
dniu co termin I (pierwszy).
3. Decyzjê o przeprowadzeniu zebrania w II (drugim) terminie podejmuje przewodnicz¹cy zebrania.

3.
4.
5.

6.

7.

¿yæ rezygnacjê ze swoich funkcji. Rezygnacja musi byæ
dokonana na pimie.
Odwo³anie z funkcji nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanych osób i w trybie g³osowania tajnego.
W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 zebranie wiejskie przyjmuje j¹ w g³osowaniu jawnym.
Z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o odwo³anie
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej mo¿e wyst¹piæ co
najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu
wiejskim mieszkañców. Do wniosku musi byæ do³¹czona lista zawieraj¹ca nastêpuj¹ce rubryki  nazwisko
i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt Gminy po sprawdzeniu poprawnoci formalnej
wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia g³osowania w sprawie odwo³ania i wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej. Zebranie zwo³uje siê a
wybory przeprowadza w trybie okrelonym w § 21,
22, 23, 24.
Odwo³anie i wybory dotycz¹ce wy³¹cznie sk³adu rady
so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie
zwo³ane przez so³tysa. O terminie wyborów nale¿y
powiadomiæ Wójta Gminy.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe

§ 23

§ 26

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa ani jego wspó³ma³¿onek.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania (przygotowanie kart do
g³osowania, czuwanie nad poprawnoci¹ i tajnoci¹
g³osowania),
3) ustalenie i og³oszenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach g³osowania. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.

Zmiany statutu so³ectwa uchwala Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z so³ectwem.

§ 24
1. Wybory so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo g³osowania maj¹ mieszkañcy so³ectwa, stale w nim
zamieszkuj¹cy, uprawnieni do g³osowania w wyborach
do rady gminy.
2. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z winy umylnej lub z chêci zysku.
3. Za wybranego uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
4. Szczegó³owe zasady g³osowania (wzór karty do g³osowania, warunki wa¿noci g³osu itp.) ustala Wójt
Gminy.
§ 25
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej mog¹ tak¿e sami z³o-

§ 27
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje w sposób wi¹¿¹cy Wójt Gminy.

1565
UCHWA£A Nr V/46/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Benowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) i art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Benowo stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 37/90 Rady Gminy w Ryjewie z
dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samorz¹du Mieszkañców Wsi dla so³ectwa Benowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima
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Za³¹cznik
do uchwa³yNr V/46/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BENOWO
SPIS TRECI
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Zakres dzia³ania, zadania so³ectwa i sposób
ich realizacji
Rozdzia³ III Organizacja i zadania organów so³ectwa
Rozdzia³ IV Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa, nadzór i kontrola
Rozdzia³ V Zasady i tryb wyborów oraz odwo³ywania organów so³ectwa
Rozdzia³ VI Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo Benowo stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Ryjewo.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoci: Benowo, Kuliki, So³tyski.
§2
1. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
2. Granice so³ectwa zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹czniki* do niniejszego statutu.
§3
So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
2) Statutu Gminy Ryjewo,
3) Niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania,
zadania so³ectwa i sposób ich realizacji
§4
1. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne dla funkcjonowania so³ectwa nie zastrze¿one ustawami b¹d innymi aktami prawnymi na rzecz
innych podmiotów, a w szczególnoci dla organów
gminy.
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y w szczególnoci:
1) Zarz¹dzanie, w przypadku wydzielenia przez Radê
Gminy So³ectwu do dyspozycji, czêci¹ mienia komunalnego a tak¿e decydowanie o wykorzystaniu
rodków bud¿etowych przeznaczonych przez Radê
Gminy na realizacjê zadañ so³ectwa,
2) organizowanie wspólnych prac oraz przedsiêwziêæ
na rzecz so³ectwa zw³aszcza w zakresie:
a) remontów i utrzymania dróg, obiektów kulturalnych, owiatowych, s³u¿by zdrowia, ochrony
p.po¿., sportowych, itp.,
b) utrzymania czystoci i porz¹dku,
c) estetyzacji wsi i ochrony rodowiska,
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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3) rozpatrywanie, opiniowanie i za³atwianie spraw zwi¹zanych z warunkami socjalno-bytowymi so³ectwa,
funkcjonowaniem placówek owiatowo-wychowawczych, kulturalnych, bibliotek, orodków zdrowia i innych spraw istotnych dla mieszkañców so³ectw a
tak¿e przekazanych do zaopiniowania so³ectwu przez
organy gminy.
3. So³ectwo  poprzez swoje organy ma prawo wyra¿ania opinii oraz zg³aszania wniosków dotycz¹cych funkcjonowania na jego terenie gminnych jednostek organizacyjnych a zw³aszcza kulturalnych i owiatowych.
§5
1. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 1) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez podejmowanie czynnoci
zapewniaj¹cych zgodne z prawem dysponowanie rodkami bud¿etowymi wydzielonymi na realizacjê zadañ
so³ectwa przez Radê Gminy.
2. Dysponowanie wszystkimi rodkami przyznanymi so³ectwu odbywa siê w ramach planu finansowo-rzeczowego uchwalanego corocznie przez zebranie wiejskie.
3. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 2) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) organizowanie czynów spo³ecznych,
2) uczestnictwo lub organizowanie we w³asnym zakresie akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
3) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla
osób niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub znajduj¹cych siê w innej trudnej sytuacji
¿yciowej,
4) wystêpowanie z inicjatywami maj¹cymi na celu zapewnienie w³aciwej opieki, organizacji czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) wystêpowanie z inicjatyw¹ organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
6) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego a tak¿e
ochrony p.po¿.
4. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 3 so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:
1) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,
2) organizowanie konsultacji spo³ecznych (w szczególnoci projektów uchwa³ i zarz¹dzeñ organów gminy) w sprawach o du¿ym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta Gminy, komisji Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi, u³atwianie radnym kontaktów z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków
dotycz¹cych so³ectwa,
5) przygotowywanie projektów oraz wystêpowanie z
wnioskami do fundacji o dotacje na rzecz so³ectwa.
5. Uchwa³y, opinie oraz wnioski so³ectwo przekazuje
Wójtowi Gminy, który nadaje im dalszy bieg, b¹d w
inny sposób je wykorzystuje.
§6
1. Realizuj¹c swoje uprawnienia okrelone w § 4 ust. 3
so³ectwo ma prawo przeprowadzenia oglêdzin i wizytacji gminnych jednostek organizacyjnych w tym szkó³,
wietlic, przedszkoli, obiektów kulturalnych.
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2. Wizytacje i oglêdziny, o których mowa w pkt 1 mog¹
byæ prowadzone przez cz³onków rady so³eckiej w porozumieniu z administratorami (kierownikami) tych jednostek.
3. Za zgod¹ zainteresowanych, wizytacj¹ mog¹ byæ objête indywidualne posesje  w zakresie przestrzegania
podjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³ dotycz¹cych
porz¹dku i estetyki wsi.
§7
So³ectwo posiada uprawnienia do wystêpowania jako
samodzielny podmiot (np. jako strona w postêpowaniu
administracyjnym), b¹d s¹dowym w zakresie spraw nale¿¹cych do jego w³aciwoci, o ile dopuszczaj¹ to przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce i zapisy niniejszego statutu.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e:
1) nawi¹zywaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami,
2) zawieraæ porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób
wykonania wspólnych zadañ,
3) podejmowaæ wspólne uchwa³y z innymi so³ectwami.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
3. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa. Dzia³ania so³tysa wspomaga rada so³ecka.
4. Na czele rady so³eckiej stoi so³tys.
5. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹
uprawnion¹ do kontroli sposobu zarz¹dzania mieniem
i gospodarki finansowej so³ectwa.
6. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ inne komisje b¹d
zespo³y do za³atwienia b¹d opiniowania okrelonych
spraw, okrelaj¹c zakres i czas ich dzia³ania.
7. Zebranie wiejskie sporód cz³onków rady so³eckiej
wyznacza  na wniosek so³tysa  osobê, która w przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez so³tysa (choroba, wyjazd itp.) zastêpuje go i w okresie
zastêpstwa posiada wszystkie uprawnienia przys³uguj¹ce so³tysowi.
§ 10
1. Kadencja so³tysa i cz³onków rady so³eckiej trwa 4 lata,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 3-mce od daty posiedzenia nowo
wybranej Rady Gminy, na którym swoje lubowanie
z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy organizuje kampaniê wyborcz¹ organów
so³ectwa.
§ 11
1. So³tys, rada so³ecka, komisje maj¹ obowi¹zek przestrzegania prawa, zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci
i jawnoci pracy.
2. So³tys  co najmniej raz w roku  nie póniej ni¿ do
koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku jest zobowi¹zany z³o¿yæ przed zebraniem wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci rady so³eckiej.

3. Zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym decyduje o
przyjêciu tego sprawozdania.
§ 12
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje so³tysa, cz³onków rady so³eckiej,
cz³onków komisji i zespo³ów,
2) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy,
3) rozpatruje roczne sprawozdanie z pracy so³tysa i rady so³eckiej,
4) podejmuje uchwa³y w sprawach nale¿¹cych do kompetencji zebrania.
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
wyra¿ania opinii i zajmowania stanowiska w sprawach
okrelonych w § 4 ust. 3.
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy prawo wybierania radnych do Rady Gminy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców,
2) organów gminy.
2. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów okrelonych w ust. 1 so³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty dostarczenia wniosku. Termin zebrania zwo³ywanego na
wniosek organów gminy so³tys uzgadnia z tymi organami.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania na wniosek
osób i organów okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 lub nie
zwo³ania zebrania w terminie okrelonym w ust. 2 zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy ustalaj¹c jego termin oraz miejsce i wyznaczaj¹c jednoczenie swojego
przedstawiciela do udzia³u w zebraniu zwo³anym w tym
trybie. Przedstawiciel Wójta w przypadku nieobecnoci so³tysa lub odmowy prowadzenia przez niego zebrania jest uprawniony do przewodniczenia zebraniu
wiejskiemu.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, z zastrze¿eniem § 21 i 22,
gdy:
1) udzia³ w zebraniu bierze co najmniej 10% mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
2) zawiadomienie o zwo³aniu zebrania zawieraj¹ce proponowany porz¹dek obrad zosta³o na co najmniej 5
dni przed terminem zebrania wywieszone na tablicy
og³oszeñ lub w innych ustalonych miejscach,
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uzyska siê wymaganego quorum, zebranie wiejskie mo¿e byæ przeprowadzone w II terminie (równie¿ w tym samym dniu)
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. Decyzjê
o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje so³tys lub
w przypadku okrelonym w § 14 ust. 3 Wójt lub osoba
wyznaczona przez Wójta Gminy.
3. Informacje o mo¿liwoci odbycia zebrania w II terminie umieszcza siê w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³a wiêkszo-
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ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e zebranie
postanowi inaczej lub gdy obowi¹zek g³osowania tajnego wynika z przepisów szczególnych.
§ 16
1. So³tys:
1) zwo³uje zebranie wiejskie,
2) kieruje prac¹ rady so³eckiej,
3) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
4) bierze udzia³ w naradach so³tysów oraz sesjach Rady
Gminy,
5) wykonuje czynnoci zwi¹zane z zarz¹dzaniem mieniem i gospodark¹ finansow¹ w zakresie upowa¿nienia udzielonego mu przez zebranie wiejskie,
6) sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdania z dzia³alnoci swojej i rady so³eckiej,
7) wykonuje czynnoci z zakresu administracji publicznej a w szczególnoci:
a) wspó³dzia³a z wójtem w realizacji na terenie so³ectwa zadañ dotycz¹cych:
 obronnoci i obrony cywilnej,
 przestrzegania gminnych przepisów porz¹dkowych i innych zarz¹dzeñ porz¹dkowych,
 bezpieczeñstwa publicznego i przeciwpo¿arowego,
 opieki spo³ecznej,
 administrowania mieniem komunalnym,
 ochrony ¿ycia i zdrowia,
 rodowiska naturalnego,
 kultury, owiaty, sportu, turystyki i rekreacji,
 podnoszenia stanu sanitarnego, utrzymania
czystoci i estetyki,
 zapobiegania powodzi.
b) potwierdza okolicznoci i okrelone fakty w trakcie postêpowania administracyjnego lub innego,
je¿eli potwierdzenia takiego wymagaj¹ przepisy
lub zwróci siê o to organ Gminy lub Wójt Gminy,
c) opiniuje w uzasadnionych przypadkach  na wniosek zainteresowanych mieszkañców podania kierowane do Wójta Gminy.
2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków so³tys korzysta z ochrony prawnej, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym.
3. So³tys pos³uguje siê pieczêci¹. Wzór pieczêci ustala
Wójt Gminy.
4. Na domu, w którym mieszka so³tys musi znajdowaæ
siê w widocznym miejscu tablica z napisem SO£TYS.
5. Wyposa¿enie w rodki techniczne, tablice og³oszeñ,
pieczêcie itp. Zapewnia ze rodków bud¿etu gminy
Urz¹d Gminy.
§ 17
1. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób, w tym so³tysa.
2. Zebranie wiejskie ustala liczbê cz³onków rady so³eckiej z uwzglêdnieniem ust. 1.
3. Rada so³ecka:
1) wspomaga so³tysa w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
2) podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi so³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ zebrania, w szczególnoci rocznego
planu finansowo-rzeczowego, regulaminu(zasad) korzystania z mienia,
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4) rada so³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych
przez so³tysa w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
Rozdzia³ IV
Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa.
Nadzór i kontrola.
§ 18
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji na mocy uchwa³y Rady
Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa.
2. Zasady korzystania z mienia (np. regulaminy), podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du tym
mieniem ustala zebranie wiejskie.
3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du so³ectwo mo¿e podejmowaæ czynnoci zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia, utrzymaniem go w stanie niepogorszonym.
§ 19
1. Dochody so³ectwa stanowi¹:
1) rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy na
realizacjê zadañ so³ectwa,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z organizacji imprez, itp.,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej i rzeczowej so³ectwa
jest uchwalony przez zebranie wiejskie plan finansowo-rzeczowy obejmuj¹cy plan wszystkich dochodów
i wydatków so³ectwa. Wzór planu finansowo-rzeczowego (wg klasyfikacji bud¿etowej) ustalany jest zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przez Wójta Gminy.
3. Plan finansowo-rzeczowy na rok bud¿etowy zebranie
wiejskie uchwala najpóniej w terminie 30 dni od daty
uchwalenia bud¿etu gminy przez Radê Gminy. Do czasu uchwalenia planu finansowo-rzeczowego podstaw¹ do dysponowania rodkami finansowymi przez
so³ectwo w roku bud¿etowym jest projekt bud¿etu lub
bud¿et gminy.
4. rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ so³ectwa, pokrywaj¹cych siê z zadaniami w³asnymi gminy, okrelonymi w ustawach.
W szczególnoci mog¹ byæ przeznaczone na dzia³alnoæ spo³eczn¹, wychowawcz¹, kulturaln¹ so³ectwa,
w tym dofinansowanie dzia³alnoci zespo³ów folklorystycznych, KGW, jednostek OSP, dzia³alnoæ sportow¹,
owiatow¹ itp.
5. rodki finansowe so³ectwa nie mog¹ byæ przeznaczone na cele niezgodne z przepisami prawa.
6. So³tys i upowa¿nieni przez zebranie wiejskie cz³onkowie rady so³eckiej w trakcie realizacji planu finansowo-rzeczowego maj¹ prawo do podejmowania czynnoci powoduj¹cych skutki prawne w zakresie dysponowania rodkami finansowymi i zarz¹dzeniem mieniem a w szczególnoci:
1) do podpisywania dokumentów finansowych,
2) uzgadniania  w porozumieniu z Wójtem Gminy,
wykonania okrelonych prac z zastrze¿eniem koniecznoci przestrzegania ustawy o zamówieniach
publicznych,
3) dokonywanie innych czynnoci okrelonych przepisami prawa i niniejszego statutu.
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§ 20
1. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi wg obowi¹zuj¹cych przepisów wyznaczony przez
Skarbnika Gminy pracownik referatu Finansowego
Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty finansowe  zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹ so³ectwa sprawdzane s¹ przez pracownika wymienionego w ust. 1 pod wzglêdem zgodnoci z planem finansowo-rzeczowym a poprawnoci merytorycznej przez w³aciwego pracownika Urzêdu Gminy.
3. Dokumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 opisuje so³tys lub inna osoba upowa¿niona przez zebranie wiejskie, a zatwierdzaj¹ do realizacji Skarbnik, Wójt
Gminy lub Sekretarz Gminy.
4. Kontrolê wykorzystywania rodków finansowych przez
so³ectwo sprawuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy zawiesza wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego w sprawie planu finansowo-rzeczowego lub
inne uchwa³y, których realizacja narusza³aby postanowienia niniejszego statutu lub inne przepisy prawa.
6. W przypadku okrelonym w ust. 5 Wójt Gminy wzywa
do usuniêcia uchybieñ zawartych w uchwa³ach.
Rozdzia³ V
Zasady i tryb wyborów
oraz odwo³ywania organów so³ectwa
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na now¹ kadencjê
zwo³uje nowo wybrany Wójt Gminy (zgodnie z § 10
niniejszego statutu).
2. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ, godzinê zebrania, podaje informacjê o warunkach wa¿noci
zebrania oraz wyznacza sporód cz³onków Rady Gminy i pracowników Urzêdu przewodnicz¹cego zebrania.
Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ tak¿e Wójt Gminy.
3. Zarz¹dzenie (zawiadomienie) Wójta Gminy o zwo³aniu
zebrania wiejskiego z informacj¹ okrelon¹ w ust. 2
musi byæ podane do wiadomoci mieszkañców so³ectwa nie póniej ni¿ 7 dni przed dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów so³ectwa
wymagana jest obecnoæ na zebraniu co najmniej 10%
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego quorum, wybory przeprowadza siê w II (drugim)
terminie bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
Informacja o II (drugim) terminie musi byæ podana w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 przy czym II
(drugi) termin mo¿e byæ wyznaczony w tym samym
dniu co termin I (pierwszy).
3. Decyzjê o przeprowadzeniu zebrania w II (drugim) terminie podejmuje przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa ani jego wspó³ma³¿onek.
2. Do zadañ komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania (przygotowanie kart do
g³osowania, czuwanie nad poprawnoci¹ i tajnoci¹
g³osowania),
3) ustalenie i og³oszenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach g³osowania. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 24
1. Wybory so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo g³osowania maj¹ mieszkañcy so³ectwa, stale w nim
zamieszkuj¹cy, uprawnieni do g³osowania w wyborach
do rady gminy.
2. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z winy umylnej lub z chêci zysku.
3. Za wybranego uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
4. Szczegó³owe zasady g³osowania (wzór karty do g³osowania, warunki wa¿noci g³osu itp.) ustala Wójt
Gminy.
§ 25
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej mog¹ tak¿e sami z³o¿yæ rezygnacjê ze swoich funkcji. Rezygnacja musi byæ
dokonana na pimie.
3. Odwo³anie z funkcji nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanych osób i w trybie g³osowania tajnego.
4. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 zebranie wiejskie przyjmuje j¹ w g³osowaniu jawnym.
5. Z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o odwo³anie
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej mo¿e wyst¹piæ co
najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu
wiejskim mieszkañców. Do wniosku musi byæ do³¹czona lista zawieraj¹ca nastêpuj¹ce rubryki  nazwisko
i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
6. Wójt Gminy po sprawdzeniu poprawnoci formalnej
wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia g³osowania w sprawie odwo³ania i wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej. Zebranie zwo³uje siê a
wybory przeprowadza w trybie okrelonym w § 21,
22, 23, 24.
7. Odwo³anie i wybory dotycz¹ce wy³¹cznie sk³adu rady
so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie
zwo³ane przez so³tysa. O terminie wyborów nale¿y
powiadomiæ Wójta Gminy.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 26
Zmiany statutu so³ectwa uchwala Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z so³ectwem.
§ 27
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje w sposób wi¹¿¹cy Wójt Gminy.
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§3

UCHWA£A Nr V/47/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
2) Statutu Gminy Ryjewo,
3) Niniejszego Statutu.

w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Borowy M³yn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) i art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Borowy M³yn stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 38/90 Rady Gminy w Ryjewie z
dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samorz¹du Mieszkañców Wsi dla so³ectwa Borowy M³yn.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/47/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BOROWY M£YN
SPIS TRECI
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Zakres dzia³ania, zadania so³ectwa i sposób
ich realizacji
Rozdzia³ III Organizacja i zadania organów so³ectwa
Rozdzia³ IV Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa, nadzór i kontrola
Rozdzia³ V Zasady i tryb wyborów oraz odwo³ywania organów so³ectwa
Rozdzia³ VI Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo Borowy M³yn stanowi jednostkê pomocnicz¹ Gminy Ryjewo.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoæ Borowy M³yn.
§2
1. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
2. Granice so³ectwa zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹czniki* do niniejszego statutu.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania,
zadania so³ectwa i sposób ich realizacji
§4
1. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne dla funkcjonowania so³ectwa nie zastrze¿one ustawami b¹d innymi aktami prawnymi na rzecz
innych podmiotów, a w szczególnoci dla organów
gminy.
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y w szczególnoci:
1) Zarz¹dzanie, w przypadku wydzielenia przez Radê
Gminy So³ectwu do dyspozycji, czêci¹ mienia komunalnego a tak¿e decydowanie o wykorzystaniu
rodków bud¿etowych przeznaczonych przez Radê
Gminy na realizacjê zadañ so³ectwa,
2) organizowanie wspólnych prac oraz przedsiêwziêæ
na rzecz so³ectwa zw³aszcza w zakresie:
a) remontów i utrzymania dróg, obiektów kulturalnych, owiatowych, s³u¿by zdrowia, ochrony
p.po¿., sportowych, itp.,
b) utrzymania czystoci i porz¹dku,
c) estetyzacji wsi i ochrony rodowiska,
3) rozpatrywanie, opiniowanie i za³atwianie spraw zwi¹zanych z warunkami socjalno-bytowymi so³ectwa,
funkcjonowaniem placówek owiatowo-wychowawczych, kulturalnych, bibliotek, orodków zdrowia i innych spraw istotnych dla mieszkañców so³ectw a
tak¿e przekazanych do zaopiniowania so³ectwu przez
organy gminy.
3. So³ectwo  poprzez swoje organy ma prawo wyra¿ania opinii oraz zg³aszania wniosków dotycz¹cych funkcjonowania na jego terenie gminnych jednostek organizacyjnych a zw³aszcza kulturalnych i owiatowych.
§5
1. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 1) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez podejmowanie czynnoci
zapewniaj¹cych zgodne z prawem dysponowanie rodkami bud¿etowymi wydzielonymi na realizacjê zadañ
so³ectwa przez Radê Gminy.
2. Dysponowanie wszystkimi rodkami przyznanymi so³ectwu odbywa siê w ramach planu finansowo-rzeczowego uchwalanego corocznie przez zebranie wiejskie.
3. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 2) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) organizowanie czynów spo³ecznych,
2) uczestnictwo lub organizowanie we w³asnym zakresie akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
3) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla
osób niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub znajduj¹cych siê w innej trudnej sytuacji
¿yciowej,
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4) wystêpowanie z inicjatywami maj¹cymi na celu zapewnienie w³aciwej opieki, organizacji czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) wystêpowanie z inicjatyw¹ organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
6) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego a tak¿e
ochrony p.po¿.
4. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 3 so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:
1) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,
2) organizowanie konsultacji spo³ecznych (w szczególnoci projektów uchwa³ i zarz¹dzeñ organów gminy) w sprawach o du¿ym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta Gminy, komisji Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi, u³atwianie radnym kontaktów z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków
dotycz¹cych so³ectwa,
5) przygotowywanie projektów oraz wystêpowanie z
wnioskami do fundacji o dotacje na rzecz so³ectwa.
5. Uchwa³y, opinie oraz wnioski so³ectwo przekazuje
Wójtowi Gminy, który nadaje im dalszy bieg, b¹d w
inny sposób je wykorzystuje.
§6
1. Realizuj¹c swoje uprawnienia okrelone w § 4 ust. 3
so³ectwo ma prawo przeprowadzenia oglêdzin i wizytacji gminnych jednostek organizacyjnych w tym szkó³,
wietlic, przedszkoli, obiektów kulturalnych.
2. Wizytacje i oglêdziny, o których mowa w pkt 1 mog¹
byæ prowadzone przez cz³onków rady so³eckiej w porozumieniu z administratorami (kierownikami) tych jednostek.
3. Za zgod¹ zainteresowanych, wizytacj¹ mog¹ byæ objête indywidualne posesje  w zakresie przestrzegania
podjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³ dotycz¹cych
porz¹dku i estetyki wsi.

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
3. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa. Dzia³ania so³tysa wspomaga rada so³ecka.
4. Na czele rady so³eckiej stoi so³tys.
5. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹
uprawnion¹ do kontroli sposobu zarz¹dzania mieniem
i gospodarki finansowej so³ectwa.
6. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ inne komisje b¹d
zespo³y do za³atwienia b¹d opiniowania okrelonych
spraw, okrelaj¹c zakres i czas ich dzia³ania.
7. Zebranie wiejskie sporód cz³onków rady so³eckiej
wyznacza  na wniosek so³tysa  osobê, która w przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez so³tysa (choroba, wyjazd itp.) zastêpuje go i w okresie
zastêpstwa posiada wszystkie uprawnienia przys³uguj¹ce so³tysowi.
§ 10
1. Kadencja so³tysa i cz³onków rady so³eckiej trwa 4 lata,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 3-mce od daty posiedzenia nowo
wybranej Rady Gminy, na którym swoje lubowanie
z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy organizuje kampaniê wyborcz¹ organów
so³ectwa.
§ 11
1. So³tys, rada so³ecka, komisje maj¹ obowi¹zek przestrzegania prawa, zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci
i jawnoci pracy.
2. So³tys  co najmniej raz w roku  nie póniej ni¿ do
koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku jest zobowi¹zany z³o¿yæ przed zebraniem wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci rady so³eckiej.
3. Zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym decyduje o
przyjêciu tego sprawozdania.
§ 12

So³ectwo posiada uprawnienia do wystêpowania jako
samodzielny podmiot (np. jako strona w postêpowaniu
administracyjnym), b¹d s¹dowym w zakresie spraw nale¿¹cych do jego w³aciwoci, o ile dopuszczaj¹ to przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce i zapisy niniejszego statutu.

1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje so³tysa, cz³onków rady so³eckiej,
cz³onków komisji i zespo³ów,
2) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy,
3) rozpatruje roczne sprawozdanie z pracy so³tysa i rady so³eckiej,
4) podejmuje uchwa³y w sprawach nale¿¹cych do kompetencji zebrania.
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
wyra¿ania opinii i zajmowania stanowiska w sprawach
okrelonych w § 4 ust. 3.

§8

§ 13

Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e:
1) nawi¹zywaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami,
2) zawieraæ porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób
wykonania wspólnych zadañ,
3) podejmowaæ wspólne uchwa³y z innymi so³ectwami.

Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy prawo wybierania radnych do Rady Gminy.

§7

Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.

§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców,
2) organów gminy.
2. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów okrelonych w ust. 1 so³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty do-
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starczenia wniosku. Termin zebrania zwo³ywanego na
wniosek organów gminy so³tys uzgadnia z tymi organami.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania na wniosek
osób i organów okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 lub nie
zwo³ania zebrania w terminie okrelonym w ust. 2 zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy ustalaj¹c jego termin oraz miejsce i wyznaczaj¹c jednoczenie swojego
przedstawiciela do udzia³u w zebraniu zwo³anym w tym
trybie. Przedstawiciel Wójta w przypadku nieobecnoci so³tysa lub odmowy prowadzenia przez niego zebrania jest uprawniony do przewodniczenia zebraniu
wiejskiemu.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, z zastrze¿eniem § 21 i 22,
gdy:
1) udzia³ w zebraniu bierze co najmniej 10% mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
2) zawiadomienie o zwo³aniu zebrania zawieraj¹ce proponowany porz¹dek obrad zosta³o na co najmniej 5
dni przed terminem zebrania wywieszone na tablicy
og³oszeñ lub w innych ustalonych miejscach,
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uzyska siê wymaganego quorum, zebranie wiejskie mo¿e byæ przeprowadzone w II terminie (równie¿ w tym samym dniu)
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. Decyzjê
o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje so³tys lub
w przypadku okrelonym w § 14 ust. 3 Wójt lub osoba
wyznaczona przez Wójta Gminy.
3. Informacje o mo¿liwoci odbycia zebrania w II terminie umieszcza siê w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e zebranie
postanowi inaczej lub gdy obowi¹zek g³osowania tajnego wynika z przepisów szczególnych.
§ 16
1. So³tys:
1) zwo³uje zebranie wiejskie,
2) kieruje prac¹ rady so³eckiej,
3) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
4) bierze udzia³ w naradach so³tysów oraz sesjach Rady
Gminy,
5) wykonuje czynnoci zwi¹zane z zarz¹dzaniem mieniem i gospodark¹ finansow¹ w zakresie upowa¿nienia udzielonego mu przez zebranie wiejskie,
6) sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdania z dzia³alnoci swojej i rady so³eckiej,
7) wykonuje czynnoci z zakresu administracji publicznej a w szczególnoci:
a) wspó³dzia³a z wójtem w realizacji na terenie so³ectwa zadañ dotycz¹cych:
 obronnoci i obrony cywilnej,
 przestrzegania gminnych przepisów porz¹dkowych i innych zarz¹dzeñ porz¹dkowych,
 bezpieczeñstwa publicznego i przeciwpo¿arowego,
 opieki spo³ecznej,
 administrowania mieniem komunalnym,
 ochrony ¿ycia i zdrowia,
 rodowiska naturalnego,
 kultury, owiaty, sportu, turystyki i rekreacji,

2.
3.
4.
5.
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 podnoszenia stanu sanitarnego, utrzymania czystoci i estetyki,
 zapobiegania powodzi.
b) potwierdza okolicznoci i okrelone fakty w trakcie
postêpowania administracyjnego lub innego, je¿eli
potwierdzenia takiego wymagaj¹ przepisy lub zwróci
siê o to organ Gminy lub Wójt Gminy,
c) opiniuje w uzasadnionych przypadkach  na wniosek zainteresowanych mieszkañców podania kierowane do Wójta Gminy.
Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków so³tys korzysta z ochrony prawnej, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym.
So³tys pos³uguje siê pieczêci¹. Wzór pieczêci ustala
Wójt Gminy.
Na domu, w którym mieszka so³tys musi znajdowaæ
siê w widocznym miejscu tablica z napisem SO£TYS.
Wyposa¿enie w rodki techniczne, tablice og³oszeñ,
pieczêcie itp. Zapewnia ze rodków bud¿etu gminy
Urz¹d Gminy.
§ 17

1. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób, w tym so³tysa.
2. Zebranie wiejskie ustala liczbê cz³onków rady so³eckiej z uwzglêdnieniem ust. 1.
3. Rada so³ecka:
1) wspomaga so³tysa w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
2) podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi so³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ zebrania, w szczególnoci rocznego
planu finansowo-rzeczowego, regulaminu(zasad) korzystania z mienia,
4) rada so³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez so³tysa w miarê potrzeby, nie rzadziej
jednak ni¿ raz na kwarta³.
Rozdzia³ IV
Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa.
Nadzór i kontrola.
§ 18
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji na mocy uchwa³y Rady
Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa.
2. Zasady korzystania z mienia (np. regulaminy), podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du tym
mieniem ustala zebranie wiejskie.
3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du so³ectwo mo¿e podejmowaæ czynnoci zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia, utrzymaniem go w stanie niepogorszonym.
§ 19
1. Dochody so³ectwa stanowi¹:
1) rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy na
realizacjê zadañ so³ectwa,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z organizacji imprez, itp.,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej i rzeczowej so³ectwa
jest uchwalony przez zebranie wiejskie plan finansowo-rzeczowy obejmuj¹cy plan wszystkich dochodów
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i wydatków so³ectwa. Wzór planu finansowo-rzeczowego (wg klasyfikacji bud¿etowej) ustalany jest zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przez Wójta Gminy.
Plan finansowo-rzeczowy na rok bud¿etowy zebranie
wiejskie uchwala najpóniej w terminie 30 dni od daty
uchwalenia bud¿etu gminy przez Radê Gminy. Do czasu uchwalenia planu finansowo-rzeczowego podstaw¹ do dysponowania rodkami finansowymi przez
so³ectwo w roku bud¿etowym jest projekt bud¿etu lub
bud¿et gminy.
rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ so³ectwa, pokrywaj¹cych siê z zadaniami w³asnymi gminy, okrelonymi w ustawach.
W szczególnoci mog¹ byæ przeznaczone na dzia³alnoæ spo³eczn¹, wychowawcz¹, kulturaln¹ so³ectwa,
w tym dofinansowanie dzia³alnoci zespo³ów folklorystycznych, KGW, jednostek OSP, dzia³alnoæ sportow¹,
owiatow¹ itp.
rodki finansowe so³ectwa nie mog¹ byæ przeznaczone na cele niezgodne z przepisami prawa.
So³tys i upowa¿nieni przez zebranie wiejskie cz³onkowie rady so³eckiej w trakcie realizacji planu finansowo-rzeczowego maj¹ prawo do podejmowania czynnoci powoduj¹cych skutki prawne w zakresie dysponowania rodkami finansowymi i zarz¹dzeniem mieniem a w szczególnoci:
1) do podpisywania dokumentów finansowych,
2) uzgadniania  w porozumieniu z Wójtem Gminy,
wykonania okrelonych prac z zastrze¿eniem koniecznoci przestrzegania ustawy o zamówieniach
publicznych,
3) dokonywanie innych czynnoci okrelonych przepisami prawa i niniejszego statutu.
§ 20

1. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi wg obowi¹zuj¹cych przepisów wyznaczony przez
Skarbnika Gminy pracownik referatu Finansowego
Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty finansowe  zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹ so³ectwa sprawdzane s¹ przez pracownika wymienionego w ust. 1 pod wzglêdem zgodnoci z planem finansowo-rzeczowym a poprawnoci merytorycznej przez w³aciwego pracownika Urzêdu Gminy.
3. Dokumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 opisuje so³tys lub inna osoba upowa¿niona przez zebranie wiejskie, a zatwierdzaj¹ do realizacji Skarbnik, Wójt
Gminy lub Sekretarz Gminy.
4. Kontrolê wykorzystywania rodków finansowych przez
so³ectwo sprawuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy zawiesza wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego w sprawie planu finansowo-rzeczowego lub
inne uchwa³y, których realizacja narusza³aby postanowienia niniejszego statutu lub inne przepisy prawa.
6. W przypadku okrelonym w ust. 5 Wójt Gminy wzywa
do usuniêcia uchybieñ zawartych w uchwa³ach.
Rozdzia³ V
Zasady i tryb wyborów
oraz odwo³ywania organów so³ectwa
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na now¹ kadencjê

zwo³uje nowo wybrany Wójt Gminy (zgodnie z § 10
niniejszego statutu).
2. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ, godzinê zebrania, podaje informacjê o warunkach wa¿noci
zebrania oraz wyznacza sporód cz³onków Rady Gminy i pracowników Urzêdu przewodnicz¹cego zebrania.
Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ tak¿e Wójt Gminy.
3. Zarz¹dzenie (zawiadomienie) Wójta Gminy o zwo³aniu
zebrania wiejskiego z informacj¹ okrelon¹ w ust. 2
musi byæ podane do wiadomoci mieszkañców so³ectwa nie póniej ni¿ 7 dni przed dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów so³ectwa
wymagana jest obecnoæ na zebraniu co najmniej 10%
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego quorum, wybory przeprowadza siê w II (drugim)
terminie bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
Informacja o II (drugim) terminie musi byæ podana w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 przy czym II
(drugi) termin mo¿e byæ wyznaczony w tym samym
dniu co termin I (pierwszy).
3. Decyzjê o przeprowadzeniu zebrania w II (drugim) terminie podejmuje przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa ani jego wspó³ma³¿onek.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania (przygotowanie kart do
g³osowania, czuwanie nad poprawnoci¹ i tajnoci¹
g³osowania),
3) ustalenie i og³oszenie wyników g g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach g³osowania. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 24
1. Wybory so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo g³osowania maj¹ mieszkañcy so³ectwa, stale w nim
zamieszkuj¹cy, uprawnieni do g³osowania w wyborach
do rady gminy.
2. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z winy umylnej lub z chêci zysku.
3. Za wybranego uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
4. Szczegó³owe zasady g³osowania (wzór karty do g³osowania, warunki wa¿noci g³osu itp.) ustala Wójt
Gminy.
§ 25
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej mog¹ tak¿e sami z³o-
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3.
4.
5.

6.

7.

¿yæ rezygnacjê ze swoich funkcji. Rezygnacja musi byæ
dokonana na pimie.
Odwo³anie z funkcji nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanych osób i w trybie g³osowania tajnego.
W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 zebranie wiejskie przyjmuje j¹ w g³osowaniu jawnym.
Z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o odwo³anie
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej mo¿e wyst¹piæ co
najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu
wiejskim mieszkañców. Do wniosku musi byæ do³¹czona lista zawieraj¹ca nastêpuj¹ce rubryki  nazwisko
i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt Gminy po sprawdzeniu poprawnoci formalnej
wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia g³osowania w sprawie odwo³ania i wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej. Zebranie zwo³uje siê a
wybory przeprowadza w trybie okrelonym w § 21,
22, 23, 24.
Odwo³anie i wybory dotycz¹ce wy³¹cznie sk³adu rady
so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie
zwo³ane przez so³tysa. O terminie wyborów nale¿y
powiadomiæ Wójta Gminy.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 26

Zmiany statutu so³ectwa uchwala Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z so³ectwem.
§ 27
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje w sposób wi¹¿¹cy Wójt Gminy.

1567
UCHWA£A Nr V/48/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Ja³owiec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) i art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Ja³owiec stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 39/90 Rady Gminy w Ryjewie z
dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samorz¹du Mieszkañców Wsi dla so³ectwa Ja³owiec.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/48/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA JA£OWIEC

SPIS TRECI
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Zakres dzia³ania, zadania so³ectwa i sposób
ich realizacji
Rozdzia³ III Organizacja i zadania organów so³ectwa
Rozdzia³ IV Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa, nadzór i kontrola
Rozdzia³ V Zasady i tryb wyborów oraz odwo³ywania organów so³ectwa
Rozdzia³ VI Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo Ja³owiec stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Ryjewo.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoæ Ja³owiec.
§2
1. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
2. Granice so³ectwa zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹czniki* do niniejszego statutu.
§3
So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
2) Statutu Gminy Ryjewo,
3) Niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania,
zadania so³ectwa i sposób ich realizacji
§4
1. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne dla funkcjonowania so³ectwa nie zastrze¿one ustawami b¹d innymi aktami prawnymi na rzecz
innych podmiotów, a w szczególnoci dla organów
gminy.
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y w szczególnoci:
1) Zarz¹dzanie, w przypadku wydzielenia przez Radê
Gminy So³ectwu do dyspozycji, czêci¹ mienia komunalnego a tak¿e decydowanie o wykorzystaniu
rodków bud¿etowych przeznaczonych przez Radê
Gminy na realizacjê zadañ so³ectwa,
2) organizowanie wspólnych prac oraz przedsiêwziêæ
na rzecz so³ectwa zw³aszcza w zakresie:
a) remontów i utrzymania dróg, obiektów kulturalnych, owiatowych, s³u¿by zdrowia, ochrony
p.po¿., sportowych, itp.,
b) utrzymania czystoci i porz¹dku,
c) estetyzacji wsi i ochrony rodowiska,
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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3) rozpatrywanie, opiniowanie i za³atwianie spraw zwi¹zanych z warunkami socjalno-bytowymi so³ectwa,
funkcjonowaniem placówek owiatowo-wychowawczych, kulturalnych, bibliotek, orodków zdrowia i innych spraw istotnych dla mieszkañców so³ectw a
tak¿e przekazanych do zaopiniowania so³ectwu przez
organy gminy.
3. So³ectwo  poprzez swoje organy ma prawo wyra¿ania opinii oraz zg³aszania wniosków dotycz¹cych funkcjonowania na jego terenie gminnych jednostek organizacyjnych a zw³aszcza kulturalnych i owiatowych.
§5
1. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 1) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez podejmowanie czynnoci
zapewniaj¹cych zgodne z prawem dysponowanie rodkami bud¿etowymi wydzielonymi na realizacjê zadañ
so³ectwa przez Radê Gminy.
2. Dysponowanie wszystkimi rodkami przyznanymi so³ectwu odbywa siê w ramach planu finansowo-rzeczowego uchwalanego corocznie przez zebranie wiejskie.
3. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 2) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) organizowanie czynów spo³ecznych,
2) uczestnictwo lub organizowanie we w³asnym zakresie akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
3) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla
osób niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub znajduj¹cych siê w innej trudnej sytuacji
¿yciowej,
4) wystêpowanie z inicjatywami maj¹cymi na celu zapewnienie w³aciwej opieki, organizacji czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) wystêpowanie z inicjatyw¹ organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
6) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego a tak¿e
ochrony p.po¿.
4. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 3 so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:
1) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,
2) organizowanie konsultacji spo³ecznych (w szczególnoci projektów uchwa³ i zarz¹dzeñ organów gminy) w sprawach o du¿ym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta Gminy, komisji Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi, u³atwianie radnym kontaktów z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków
dotycz¹cych so³ectwa,
5) przygotowywanie projektów oraz wystêpowanie z
wnioskami do fundacji o dotacje na rzecz so³ectwa.
5. Uchwa³y, opinie oraz wnioski so³ectwo przekazuje
Wójtowi Gminy, który nadaje im dalszy bieg, b¹d w
inny sposób je wykorzystuje.
§6
1. Realizuj¹c swoje uprawnienia okrelone w § 4 ust. 3
so³ectwo ma prawo przeprowadzenia oglêdzin i wizytacji gminnych jednostek organizacyjnych w tym szkó³,
wietlic, przedszkoli, obiektów kulturalnych.

2. Wizytacje i oglêdziny, o których mowa w pkt 1 mog¹
byæ prowadzone przez cz³onków rady so³eckiej w porozumieniu z administratorami (kierownikami) tych jednostek.
3. Za zgod¹ zainteresowanych, wizytacj¹ mog¹ byæ objête indywidualne posesje  w zakresie przestrzegania
podjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³ dotycz¹cych
porz¹dku i estetyki wsi.
§7
So³ectwo posiada uprawnienia do wystêpowania jako
samodzielny podmiot (np. jako strona w postêpowaniu
administracyjnym), b¹d s¹dowym w zakresie spraw nale¿¹cych do jego w³aciwoci, o ile dopuszczaj¹ to przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce i zapisy niniejszego statutu.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e:
1) nawi¹zywaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami,
2) zawieraæ porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób
wykonania wspólnych zadañ,
3) podejmowaæ wspólne uchwa³y z innymi so³ectwami.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
3. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa. Dzia³ania so³tysa wspomaga rada so³ecka.
4. Na czele rady so³eckiej stoi so³tys.
5. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹
uprawnion¹ do kontroli sposobu zarz¹dzania mieniem
i gospodarki finansowej so³ectwa.
6. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ inne komisje b¹d
zespo³y do za³atwienia b¹d opiniowania okrelonych
spraw, okrelaj¹c zakres i czas ich dzia³ania.
7. Zebranie wiejskie sporód cz³onków rady so³eckiej
wyznacza  na wniosek so³tysa  osobê, która w przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez so³tysa (choroba, wyjazd itp.) zastêpuje go i w okresie
zastêpstwa posiada wszystkie uprawnienia przys³uguj¹ce so³tysowi.
§ 10
1. Kadencja so³tysa i cz³onków rady so³eckiej trwa 4 lata,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 3-mce od daty posiedzenia nowo
wybranej Rady Gminy, na którym swoje lubowanie
z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy organizuje kampaniê wyborcz¹ organów
so³ectwa.
§ 11
1. So³tys, rada so³ecka, komisje maj¹ obowi¹zek przestrzegania prawa, zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci
i jawnoci pracy.
2. So³tys  co najmniej raz w roku  nie póniej ni¿ do
koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku jest zobowi¹zany z³o¿yæ przed zebraniem wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci rady so³eckiej.

 4041 

Poz. 1567

3. Zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym decyduje o
przyjêciu tego sprawozdania.
§ 12
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje so³tysa, cz³onków rady so³eckiej,
cz³onków komisji i zespo³ów,
2) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy,
3) rozpatruje roczne sprawozdanie z pracy so³tysa i rady so³eckiej,
4) podejmuje uchwa³y w sprawach nale¿¹cych do kompetencji zebrania.
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
wyra¿ania opinii i zajmowania stanowiska w sprawach
okrelonych w § 4 ust. 3.
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy prawo wybierania radnych do Rady Gminy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców,
2) organów gminy.
2. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów okrelonych w ust. 1 so³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty dostarczenia wniosku. Termin zebrania zwo³ywanego na
wniosek organów gminy so³tys uzgadnia z tymi organami.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania na wniosek
osób i organów okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 lub nie
zwo³ania zebrania w terminie okrelonym w ust. 2 zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy ustalaj¹c jego termin oraz miejsce i wyznaczaj¹c jednoczenie swojego
przedstawiciela do udzia³u w zebraniu zwo³anym w tym
trybie. Przedstawiciel Wójta w przypadku nieobecnoci so³tysa lub odmowy prowadzenia przez niego zebrania jest uprawniony do przewodniczenia zebraniu
wiejskiemu.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, z zastrze¿eniem § 21 i 22,
gdy:
1) udzia³ w zebraniu bierze co najmniej 10% mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
2) zawiadomienie o zwo³aniu zebrania zawieraj¹ce proponowany porz¹dek obrad zosta³o na co najmniej 5
dni przed terminem zebrania wywieszone na tablicy
og³oszeñ lub w innych ustalonych miejscach,
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uzyska siê wymaganego quorum, zebranie wiejskie mo¿e byæ przeprowadzone w II terminie (równie¿ w tym samym dniu)
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. Decyzjê
o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje so³tys lub
w przypadku okrelonym w § 14 ust. 3 Wójt lub osoba
wyznaczona przez Wójta Gminy.
3. Informacje o mo¿liwoci odbycia zebrania w II terminie umieszcza siê w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³a wiêkszo-
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ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e zebranie
postanowi inaczej lub gdy obowi¹zek g³osowania tajnego wynika z przepisów szczególnych.
§ 16
1. So³tys:
1) zwo³uje zebranie wiejskie,
2) kieruje prac¹ rady so³eckiej,
3) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
4) bierze udzia³ w naradach so³tysów oraz sesjach Rady
Gminy,
5) wykonuje czynnoci zwi¹zane z zarz¹dzaniem mieniem i gospodark¹ finansow¹ w zakresie upowa¿nienia udzielonego mu przez zebranie wiejskie,
6) sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdania z dzia³alnoci swojej i rady so³eckiej,
7) wykonuje czynnoci z zakresu administracji publicznej a w szczególnoci:
a) wspó³dzia³a z wójtem w realizacji na terenie so³ectwa zadañ dotycz¹cych:
 obronnoci i obrony cywilnej,
 przestrzegania gminnych przepisów porz¹dkowych i innych zarz¹dzeñ porz¹dkowych,
 bezpieczeñstwa publicznego i przeciwpo¿arowego,
 opieki spo³ecznej,
 administrowania mieniem komunalnym,
 ochrony ¿ycia i zdrowia,
 rodowiska naturalnego,
 kultury, owiaty, sportu, turystyki i rekreacji,
 podnoszenia stanu sanitarnego, utrzymania
czystoci i estetyki,
 zapobiegania powodzi.
b) potwierdza okolicznoci i okrelone fakty w trakcie postêpowania administracyjnego lub innego,
je¿eli potwierdzenia takiego wymagaj¹ przepisy
lub zwróci siê o to organ Gminy lub Wójt Gminy,
c) opiniuje w uzasadnionych przypadkach  na wniosek zainteresowanych mieszkañców podania kierowane do Wójta Gminy.
2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków so³tys korzysta z ochrony prawnej, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym.
3. So³tys pos³uguje siê pieczêci¹. Wzór pieczêci ustala
Wójt Gminy.
4. Na domu, w którym mieszka so³tys musi znajdowaæ
siê w widocznym miejscu tablica z napisem SO£TYS.
5. Wyposa¿enie w rodki techniczne, tablice og³oszeñ,
pieczêcie itp. Zapewnia ze rodków bud¿etu gminy
Urz¹d Gminy.
§ 17
1. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób, w tym so³tysa.
2. Zebranie wiejskie ustala liczbê cz³onków rady so³eckiej z uwzglêdnieniem ust. 1.
3. Rada so³ecka:
1) wspomaga so³tysa w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
2) podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi so³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ zebrania, w szczególnoci rocznego
planu finansowo-rzeczowego, regulaminu (zasad)
korzystania z mienia,
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4) rada so³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych
przez so³tysa w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
Rozdzia³ IV
Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa.
Nadzór i kontrola.
§ 18
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji na mocy uchwa³y Rady
Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa.
2. Zasady korzystania z mienia (np. regulaminy), podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du tym
mieniem ustala zebranie wiejskie.
3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du so³ectwo mo¿e podejmowaæ czynnoci zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia, utrzymaniem go w stanie niepogorszonym.
§ 19
1. Dochody so³ectwa stanowi¹:
1) rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy na
realizacjê zadañ so³ectwa,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z organizacji imprez, itp.,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej i rzeczowej so³ectwa
jest uchwalony przez zebranie wiejskie plan finansowo-rzeczowy obejmuj¹cy plan wszystkich dochodów
i wydatków so³ectwa. Wzór planu finansowo-rzeczowego (wg klasyfikacji bud¿etowej) ustalany jest zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przez Wójta Gminy.
3. Plan finansowo-rzeczowy na rok bud¿etowy zebranie
wiejskie uchwala najpóniej w terminie 30 dni od daty
uchwalenia bud¿etu gminy przez Radê Gminy. Do czasu uchwalenia planu finansowo-rzeczowego podstaw¹ do dysponowania rodkami finansowymi przez
so³ectwo w roku bud¿etowym jest projekt bud¿etu lub
bud¿et gminy.
4. rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ so³ectwa, pokrywaj¹cych siê z zadaniami w³asnymi gminy, okrelonymi w ustawach.
W szczególnoci mog¹ byæ przeznaczone na dzia³alnoæ spo³eczn¹, wychowawcz¹, kulturaln¹ so³ectwa,
w tym dofinansowanie dzia³alnoci zespo³ów folklorystycznych, KGW, jednostek OSP, dzia³alnoæ sportow¹,
owiatow¹ itp.
5. rodki finansowe so³ectwa nie mog¹ byæ przeznaczone na cele niezgodne z przepisami prawa.
6. So³tys i upowa¿nieni przez zebranie wiejskie cz³onkowie rady so³eckiej w trakcie realizacji planu finansowo-rzeczowego maj¹ prawo do podejmowania czynnoci powoduj¹cych skutki prawne w zakresie dysponowania rodkami finansowymi i zarz¹dzeniem mieniem a w szczególnoci:
1) do podpisywania dokumentów finansowych,
2) uzgadniania  w porozumieniu z Wójtem Gminy,
wykonania okrelonych prac z zastrze¿eniem koniecznoci przestrzegania ustawy o zamówieniach
publicznych,
3) dokonywanie innych czynnoci okrelonych przepisami prawa i niniejszego statutu.

§ 20
1. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi wg obowi¹zuj¹cych przepisów wyznaczony przez
Skarbnika Gminy pracownik referatu Finansowego
Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty finansowe  zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹ so³ectwa sprawdzane s¹ przez pracownika wymienionego w ust. 1 pod wzglêdem zgodnoci z planem finansowo-rzeczowym a poprawnoci merytorycznej przez w³aciwego pracownika Urzêdu Gminy.
3. Dokumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 opisuje so³tys lub inna osoba upowa¿niona przez zebranie wiejskie, a zatwierdzaj¹ do realizacji Skarbnik, Wójt
Gminy lub Sekretarz Gminy.
4. Kontrolê wykorzystywania rodków finansowych przez
so³ectwo sprawuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy zawiesza wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego w sprawie planu finansowo-rzeczowego lub
inne uchwa³y, których realizacja narusza³aby postanowienia niniejszego statutu lub inne przepisy prawa.
6. W przypadku okrelonym w ust. 5 Wójt Gminy wzywa
do usuniêcia uchybieñ zawartych w uchwa³ach.
Rozdzia³ V
Zasady i tryb wyborów
oraz odwo³ywania organów so³ectwa
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na now¹ kadencjê
zwo³uje nowo wybrany Wójt Gminy (zgodnie z § 10
niniejszego statutu).
2. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ, godzinê zebrania, podaje informacjê o warunkach wa¿noci
zebrania oraz wyznacza sporód cz³onków Rady Gminy i pracowników Urzêdu przewodnicz¹cego zebrania.
Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ tak¿e Wójt Gminy.
3. Zarz¹dzenie (zawiadomienie) Wójta Gminy o zwo³aniu
zebrania wiejskiego z informacj¹ okrelon¹ w ust. 2
musi byæ podane do wiadomoci mieszkañców so³ectwa nie póniej ni¿ 7 dni przed dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów so³ectwa
wymagana jest obecnoæ na zebraniu co najmniej 10%
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego quorum, wybory przeprowadza siê w II (drugim)
terminie bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
Informacja o II (drugim) terminie musi byæ podana w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 przy czym II
(drugi) termin mo¿e byæ wyznaczony w tym samym
dniu co termin I (pierwszy).
3. Decyzjê o przeprowadzeniu zebrania w II (drugim) terminie podejmuje przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa ani jego wspó³ma³¿onek.
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2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania (przygotowanie kart do
g³osowania, czuwanie nad poprawnoci¹ i tajnoci¹
g³osowania),
3) ustalenie i og³oszenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach g³osowania. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 24
1. Wybory so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo g³osowania maj¹ mieszkañcy so³ectwa, stale w nim
zamieszkuj¹cy, uprawnieni do g³osowania w wyborach
do rady gminy.
2. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z winy umylnej lub z chêci zysku.
3. Za wybranego uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
4. Szczegó³owe zasady g³osowania (wzór karty do g³osowania, warunki wa¿noci g³osu itp.) ustala Wójt
Gminy.
§ 25
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej mog¹ tak¿e sami z³o¿yæ rezygnacjê ze swoich funkcji. Rezygnacja musi byæ
dokonana na pimie.
3. Odwo³anie z funkcji nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanych osób i w trybie g³osowania tajnego.
4. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 zebranie wiejskie przyjmuje j¹ w g³osowaniu jawnym.
5. Z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o odwo³anie
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej mo¿e wyst¹piæ co
najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu
wiejskim mieszkañców. Do wniosku musi byæ do³¹czona lista zawieraj¹ca nastêpuj¹ce rubryki  nazwisko
i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
6. Wójt Gminy po sprawdzeniu poprawnoci formalnej
wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia g³osowania w sprawie odwo³ania i wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej. Zebranie zwo³uje siê a
wybory przeprowadza w trybie okrelonym w § 21,
22, 23, 24.
7. Odwo³anie i wybory dotycz¹ce wy³¹cznie sk³adu rady
so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie
zwo³ane przez so³tysa. O terminie wyborów nale¿y
powiadomiæ Wójta Gminy.
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UCHWA£A Nr V/49/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Jarzêbina.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) i art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Jarzêbina stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 40/90 Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samorz¹du Mieszkañców Wsi dla so³ectwa Jarzêbina.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/49/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA JARZÊBINA
SPIS TRECI
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Zakres dzia³ania, zadania so³ectwa i sposób
ich realizacji
Rozdzia³ III Organizacja i zadania organów so³ectwa
Rozdzia³ IV Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa, nadzór i kontrola
Rozdzia³ V Zasady i tryb wyborów oraz odwo³ywania organów so³ectwa
Rozdzia³ VI Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe

1. So³ectwo Jarzêbina stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Ryjewo.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoci: Jarzêbina i Szadówko.

§ 26

§2

Zmiany statutu so³ectwa uchwala Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z so³ectwem.

1. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
2. Granice so³ectwa zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹czniki* do niniejszego statutu.

§ 27
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje w sposób wi¹¿¹cy Wójt Gminy.

* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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§3
So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
2) Statutu Gminy Ryjewo,
3) Niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania,
zadania so³ectwa i sposób ich realizacji
§4
1. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne dla funkcjonowania so³ectwa nie zastrze¿one ustawami b¹d innymi aktami prawnymi na rzecz
innych podmiotów, a w szczególnoci dla organów
gminy.
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y w szczególnoci:
1) Zarz¹dzanie, w przypadku wydzielenia przez Radê
Gminy So³ectwu do dyspozycji, czêci¹ mienia komunalnego a tak¿e decydowanie o wykorzystaniu
rodków bud¿etowych przeznaczonych przez Radê
Gminy na realizacjê zadañ so³ectwa,
2) organizowanie wspólnych prac oraz przedsiêwziêæ
na rzecz so³ectwa zw³aszcza w zakresie:
a) remontów i utrzymania dróg, obiektów kulturalnych, owiatowych, s³u¿by zdrowia, ochrony
p.po¿., sportowych, itp.,
b) utrzymania czystoci i porz¹dku,
c) estetyzacji wsi i ochrony rodowiska,
3) rozpatrywanie, opiniowanie i za³atwianie spraw zwi¹zanych z warunkami socjalno-bytowymi so³ectwa,
funkcjonowaniem placówek owiatowo-wychowawczych, kulturalnych, bibliotek, orodków zdrowia i innych spraw istotnych dla mieszkañców so³ectw a
tak¿e przekazanych do zaopiniowania so³ectwu przez
organy gminy.
3. So³ectwo  poprzez swoje organy ma prawo wyra¿ania opinii oraz zg³aszania wniosków dotycz¹cych funkcjonowania na jego terenie gminnych jednostek organizacyjnych a zw³aszcza kulturalnych i owiatowych.
§5
1. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 1) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez podejmowanie czynnoci
zapewniaj¹cych zgodne z prawem dysponowanie rodkami bud¿etowymi wydzielonymi na realizacjê zadañ
so³ectwa przez Radê Gminy.
2. Dysponowanie wszystkimi rodkami przyznanymi so³ectwu odbywa siê w ramach planu finansowo-rzeczowego uchwalanego corocznie przez zebranie wiejskie.
3. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 2) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) organizowanie czynów spo³ecznych,
2) uczestnictwo lub organizowanie we w³asnym zakresie akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
3) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla
osób niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub znajduj¹cych siê w innej trudnej sytuacji
¿yciowej,

4) wystêpowanie z inicjatywami maj¹cymi na celu zapewnienie w³aciwej opieki, organizacji czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) wystêpowanie z inicjatyw¹ organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
6) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego a tak¿e
ochrony p.po¿.
4. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 3 so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:
1) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,
2) organizowanie konsultacji spo³ecznych (w szczególnoci projektów uchwa³ i zarz¹dzeñ organów gminy) w sprawach o du¿ym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta Gminy, komisji Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi, u³atwianie radnym kontaktów z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków
dotycz¹cych so³ectwa,
5) przygotowywanie projektów oraz wystêpowanie z
wnioskami do fundacji o dotacje na rzecz so³ectwa.
5. Uchwa³y, opinie oraz wnioski so³ectwo przekazuje
Wójtowi Gminy, który nadaje im dalszy bieg, b¹d w
inny sposób je wykorzystuje.
§6
1. Realizuj¹c swoje uprawnienia okrelone w § 4 ust. 3
so³ectwo ma prawo przeprowadzenia oglêdzin i wizytacji gminnych jednostek organizacyjnych w tym szkó³,
wietlic, przedszkoli, obiektów kulturalnych.
2. Wizytacje i oglêdziny, o których mowa w pkt 1 mog¹
byæ prowadzone przez cz³onków rady so³eckiej w porozumieniu z administratorami (kierownikami) tych jednostek.
3. Za zgod¹ zainteresowanych, wizytacj¹ mog¹ byæ objête indywidualne posesje  w zakresie przestrzegania
podjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³ dotycz¹cych
porz¹dku i estetyki wsi.
§7
So³ectwo posiada uprawnienia do wystêpowania jako
samodzielny podmiot (np. jako strona w postêpowaniu
administracyjnym), b¹d s¹dowym w zakresie spraw nale¿¹cych do jego w³aciwoci, o ile dopuszczaj¹ to przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce i zapisy niniejszego statutu.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e:
1) nawi¹zywaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami,
2) zawieraæ porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób
wykonania wspólnych zadañ,
3) podejmowaæ wspólne uchwa³y z innymi so³ectwami.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
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2. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
3. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa. Dzia³ania so³tysa wspomaga rada so³ecka.
4. Na czele rady so³eckiej stoi so³tys.
5. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹
uprawnion¹ do kontroli sposobu zarz¹dzania mieniem
i gospodarki finansowej so³ectwa.
6. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ inne komisje b¹d
zespo³y do za³atwienia b¹d opiniowania okrelonych
spraw, okrelaj¹c zakres i czas ich dzia³ania.
7. Zebranie wiejskie sporód cz³onków rady so³eckiej
wyznacza  na wniosek so³tysa  osobê, która w przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez so³tysa (choroba, wyjazd itp.) zastêpuje go i w okresie
zastêpstwa posiada wszystkie uprawnienia przys³uguj¹ce so³tysowi.
§ 10
1. Kadencja so³tysa i cz³onków rady so³eckiej trwa 4 lata,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 3-mce od daty posiedzenia nowo
wybranej Rady Gminy, na którym swoje lubowanie
z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy organizuje kampaniê wyborcz¹ organów
so³ectwa.
§ 11
1. So³tys, rada so³ecka, komisje maj¹ obowi¹zek przestrzegania prawa, zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci
i jawnoci pracy.
2. So³tys  co najmniej raz w roku  nie póniej ni¿ do
koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku jest zobowi¹zany z³o¿yæ przed zebraniem wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci rady so³eckiej.
3. Zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym decyduje o
przyjêciu tego sprawozdania.
§ 12
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje so³tysa, cz³onków rady so³eckiej,
cz³onków komisji i zespo³ów,
2) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy,
3) rozpatruje roczne sprawozdanie z pracy so³tysa i rady so³eckiej,
4) podejmuje uchwa³y w sprawach nale¿¹cych do kompetencji zebrania.
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
wyra¿ania opinii i zajmowania stanowiska w sprawach
okrelonych w § 4 ust. 3.
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy prawo wybierania radnych do Rady Gminy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców,
2) organów gminy.
2. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów okrelonych w ust. 1 so³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty do-
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starczenia wniosku. Termin zebrania zwo³ywanego na
wniosek organów gminy so³tys uzgadnia z tymi organami.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania na wniosek
osób i organów okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 lub nie
zwo³ania zebrania w terminie okrelonym w ust. 2 zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy ustalaj¹c jego termin oraz miejsce i wyznaczaj¹c jednoczenie swojego
przedstawiciela do udzia³u w zebraniu zwo³anym w tym
trybie. Przedstawiciel Wójta w przypadku nieobecnoci so³tysa lub odmowy prowadzenia przez niego zebrania jest uprawniony do przewodniczenia zebraniu
wiejskiemu.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, z zastrze¿eniem § 21 i 22,
gdy:
1) udzia³ w zebraniu bierze co najmniej 10% mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
2) zawiadomienie o zwo³aniu zebrania zawieraj¹ce proponowany porz¹dek obrad zosta³o na co najmniej 5
dni przed terminem zebrania wywieszone na tablicy
og³oszeñ lub w innych ustalonych miejscach,
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uzyska siê wymaganego quorum, zebranie wiejskie mo¿e byæ przeprowadzone w II terminie (równie¿ w tym samym dniu)
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. Decyzjê
o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje so³tys lub
w przypadku okrelonym w § 14 ust. 3 Wójt lub osoba
wyznaczona przez Wójta Gminy.
3. Informacje o mo¿liwoci odbycia zebrania w II terminie umieszcza siê w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e zebranie
postanowi inaczej lub gdy obowi¹zek g³osowania tajnego wynika z przepisów szczególnych.
§ 16
1. So³tys:
1) zwo³uje zebranie wiejskie,
2) kieruje prac¹ rady so³eckiej,
3) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
4) bierze udzia³ w naradach so³tysów oraz sesjach Rady
Gminy,
5) wykonuje czynnoci zwi¹zane z zarz¹dzaniem mieniem i gospodark¹ finansow¹ w zakresie upowa¿nienia udzielonego mu przez zebranie wiejskie,
6) sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdania z dzia³alnoci swojej i rady so³eckiej,
7) wykonuje czynnoci z zakresu administracji publicznej a w szczególnoci:
a) wspó³dzia³a z wójtem w realizacji na terenie so³ectwa zadañ dotycz¹cych:
 obronnoci i obrony cywilnej,
 przestrzegania gminnych przepisów porz¹dkowych i innych zarz¹dzeñ porz¹dkowych,
 bezpieczeñstwa publicznego i przeciwpo¿arowego,
 opieki spo³ecznej,
 administrowania mieniem komunalnym,
 ochrony ¿ycia i zdrowia,
 rodowiska naturalnego,
 kultury, owiaty, sportu, turystyki i rekreacji,
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 podnoszenia stanu sanitarnego, utrzymania czystoci i estetyki,
 zapobiegania powodzi.
b) potwierdza okolicznoci i okrelone fakty w trakcie
postêpowania administracyjnego lub innego, je¿eli
potwierdzenia takiego wymagaj¹ przepisy lub zwróci
siê o to organ Gminy lub Wójt Gminy,
c) opiniuje w uzasadnionych przypadkach  na wniosek zainteresowanych mieszkañców podania kierowane do Wójta Gminy.
Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków so³tys korzysta z ochrony prawnej, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym.
So³tys pos³uguje siê pieczêci¹. Wzór pieczêci ustala
Wójt Gminy.
Na domu, w którym mieszka so³tys musi znajdowaæ
siê w widocznym miejscu tablica z napisem SO£TYS.
Wyposa¿enie w rodki techniczne, tablice og³oszeñ,
pieczêcie itp. Zapewnia ze rodków bud¿etu gminy
Urz¹d Gminy.
§ 17

1. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób, w tym so³tysa.
2. Zebranie wiejskie ustala liczbê cz³onków rady so³eckiej z uwzglêdnieniem ust. 1.
3. Rada so³ecka:
1) wspomaga so³tysa w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
2) podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi so³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ zebrania, w szczególnoci rocznego
planu finansowo-rzeczowego, regulaminu (zasad)
korzystania z mienia,
4) rada so³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez so³tysa w miarê potrzeby, nie rzadziej
jednak ni¿ raz na kwarta³.
Rozdzia³ IV
Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa.
Nadzór i kontrola.
§ 18
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji na mocy uchwa³y Rady
Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa.
2. Wykaz sk³adników mienia bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa stanowi za³¹cznik do niniejszego statutu.
3. Zasady korzystania z mienia (np. regulaminy), podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du tym
mieniem ustala zebranie wiejskie.
4. W zakresie zwyk³ego zarz¹du so³ectwo mo¿e podejmowaæ czynnoci zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia, utrzymaniem go w stanie niepogorszonym.
§ 19
1. Dochody so³ectwa stanowi¹:
1) rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy na
realizacjê zadañ so³ectwa,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z organizacji imprez, itp.,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej i rzeczowej so³ectwa
jest uchwalony przez zebranie wiejskie plan finansowo-rzeczowy obejmuj¹cy plan wszystkich dochodów

3.

4.

5.
6.

i wydatków so³ectwa. Wzór planu finansowo-rzeczowego (wg klasyfikacji bud¿etowej) ustalany jest zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przez Wójta Gminy.
Plan finansowo-rzeczowy na rok bud¿etowy zebranie
wiejskie uchwala najpóniej w terminie 30 dni od daty
uchwalenia bud¿etu gminy przez Radê Gminy. Do czasu uchwalenia planu finansowo-rzeczowego podstaw¹ do dysponowania rodkami finansowymi przez
so³ectwo w roku bud¿etowym jest projekt bud¿etu lub
bud¿et gminy.
rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ so³ectwa, pokrywaj¹cych siê z zadaniami w³asnymi gminy, okrelonymi w ustawach.
W szczególnoci mog¹ byæ przeznaczone na dzia³alnoæ spo³eczn¹, wychowawcz¹, kulturaln¹ so³ectwa,
w tym dofinansowanie dzia³alnoci zespo³ów folklorystycznych, KGW, jednostek OSP, dzia³alnoæ sportow¹,
owiatow¹ itp.
rodki finansowe so³ectwa nie mog¹ byæ przeznaczone na cele niezgodne z przepisami prawa.
So³tys i upowa¿nieni przez zebranie wiejskie cz³onkowie rady so³eckiej w trakcie realizacji planu finansowo-rzeczowego maj¹ prawo do podejmowania czynnoci powoduj¹cych skutki prawne w zakresie dysponowania rodkami finansowymi i zarz¹dzeniem mieniem a w szczególnoci:
1) do podpisywania dokumentów finansowych,
2) uzgadniania  w porozumieniu z Wójtem Gminy,
wykonania okrelonych prac z zastrze¿eniem koniecznoci przestrzegania ustawy o zamówieniach
publicznych,
3) dokonywanie innych czynnoci okrelonych przepisami prawa i niniejszego statutu.
§ 20

1. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi wg obowi¹zuj¹cych przepisów wyznaczony przez
Skarbnika Gminy pracownik referatu Finansowego
Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty finansowe  zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹ so³ectwa sprawdzane s¹ przez pracownika wymienionego w ust. 1 pod wzglêdem zgodnoci z planem finansowo-rzeczowym a poprawnoci merytorycznej przez w³aciwego pracownika Urzêdu Gminy.
3. Dokumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 opisuje so³tys lub inna osoba upowa¿niona przez zebranie wiejskie, a zatwierdzaj¹ do realizacji Skarbnik, Wójt
Gminy lub Sekretarz Gminy.
4. Kontrolê wykorzystywania rodków finansowych przez
so³ectwo sprawuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy zawiesza wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego w sprawie planu finansowo-rzeczowego lub
inne uchwa³y, których realizacja narusza³aby postanowienia niniejszego statutu lub inne przepisy prawa.
6. W przypadku okrelonym w ust. 5 Wójt Gminy wzywa
do usuniêcia uchybieñ zawartych w uchwa³ach.
Rozdzia³ V
Zasady i tryb wyborów
oraz odwo³ywania organów so³ectwa
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na now¹ kadencjê
zwo³uje nowo wybrany Wójt Gminy (zgodnie z § 10
niniejszego statutu).
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2. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ, godzinê zebrania, podaje informacjê o warunkach wa¿noci
zebrania oraz wyznacza sporód cz³onków Rady Gminy i pracowników Urzêdu przewodnicz¹cego zebrania.
Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ tak¿e Wójt Gminy.
3. Zarz¹dzenie (zawiadomienie) Wójta Gminy o zwo³aniu
zebrania wiejskiego z informacj¹ okrelon¹ w ust. 2
musi byæ podane do wiadomoci mieszkañców so³ectwa nie póniej ni¿ 7 dni przed dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów so³ectwa
wymagana jest obecnoæ na zebraniu co najmniej 10%
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego quorum, wybory przeprowadza siê w II (drugim)
terminie bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
Informacja o II (drugim) terminie musi byæ podana w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 przy czym II
(drugi) termin mo¿e byæ wyznaczony w tym samym
dniu co termin I (pierwszy).
3. Decyzjê o przeprowadzeniu zebrania w II (drugim) terminie podejmuje przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa ani jego wspó³ma³¿onek.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania (przygotowanie kart do
g³osowania, czuwanie nad poprawnoci¹ i tajnoci¹
g³osowania),
3) ustalenie i og³oszenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach g³osowania. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 24
1. Wybory so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo g³osowania maj¹ mieszkañcy so³ectwa, stale w nim
zamieszkuj¹cy, uprawnieni do g³osowania w wyborach
do rady gminy.
2. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z winy umylnej lub z chêci zysku.
3. Za wybranego uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
4. Szczegó³owe zasady g³osowania (wzór karty do g³osowania, warunki wa¿noci g³osu itp.) ustala Wójt
Gminy.
§ 25
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej mog¹ tak¿e sami z³o¿yæ rezygnacjê ze swoich funkcji. Rezygnacja musi byæ
dokonana na pimie.
3. Odwo³anie z funkcji nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanych osób i w trybie g³osowania tajnego.
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4. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 zebranie wiejskie przyjmuje j¹ w g³osowaniu jawnym.
5. Z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o odwo³anie
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej mo¿e wyst¹piæ co
najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu
wiejskim mieszkañców. Do wniosku musi byæ do³¹czona lista zawieraj¹ca nastêpuj¹ce rubryki  nazwisko
i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
6. Wójt Gminy po sprawdzeniu poprawnoci formalnej
wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia g³osowania w sprawie odwo³ania i wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej. Zebranie zwo³uje siê a
wybory przeprowadza w trybie okrelonym w § 21,
22, 23, 24.
7. Odwo³anie i wybory dotycz¹ce wy³¹cznie sk³adu rady
so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie
zwo³ane przez so³tysa. O terminie wyborów nale¿y
powiadomiæ Wójta Gminy.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 26
Zmiany statutu so³ectwa uchwala Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z so³ectwem.
§ 27
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje w sposób wi¹¿¹cy Wójt Gminy.
Za³¹cznik Nr 2
Wykaz mienia bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa
1. Lokal przeznaczony na wietlicê w budynku Nr 10A.

1569
UCHWA£A Nr V/50/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa M¹towskie
Pastwiska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) i art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa M¹towskie Pastwiska stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 41/90 Rady Gminy w Ryjewie z
dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samorz¹du Mieszkañców Wsi dla so³ectwa M¹towskie
Pastwiska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/50/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
M¥TOWSKIE PASTWISKA
SPIS TRECI
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Zakres dzia³ania, zadania so³ectwa i sposób
ich realizacji
Rozdzia³ III Organizacja i zadania organów so³ectwa
Rozdzia³ IV Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa, nadzór i kontrola
Rozdzia³ V Zasady i tryb wyborów oraz odwo³ywania organów so³ectwa
Rozdzia³ VI Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo M¹towskie Pastwiska stanowi jednostkê pomocnicz¹ Gminy Ryjewo.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoci: M¹towskie Pastwiska i Szkaradowo Wielkie.
§2
1. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
2. Granice so³ectwa zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹czniki* do niniejszego statutu.
§3
So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
2) Statutu Gminy Ryjewo,
3) Niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania,
zadania so³ectwa i sposób ich realizacji
§4
1. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne dla funkcjonowania so³ectwa nie zastrze¿one ustawami b¹d innymi aktami prawnymi na rzecz
innych podmiotów, a w szczególnoci dla organów
gminy.
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y w szczególnoci:
1) Zarz¹dzanie, w przypadku wydzielenia przez Radê
Gminy So³ectwu do dyspozycji, czêci¹ mienia komunalnego a tak¿e decydowanie o wykorzystaniu
rodków bud¿etowych przeznaczonych przez Radê
Gminy na realizacjê zadañ so³ectwa,
2) organizowanie wspólnych prac oraz przedsiêwziêæ
na rzecz so³ectwa zw³aszcza w zakresie:
a) remontów i utrzymania dróg, obiektów kulturalnych, owiatowych, s³u¿by zdrowia, ochrony
p.po¿., sportowych, itp.,
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

b) utrzymania czystoci i porz¹dku,
c) estetyzacji wsi i ochrony rodowiska,
3) rozpatrywanie, opiniowanie i za³atwianie spraw zwi¹zanych z warunkami socjalno-bytowymi so³ectwa,
funkcjonowaniem placówek owiatowo-wychowawczych, kulturalnych, bibliotek, orodków zdrowia i innych spraw istotnych dla mieszkañców so³ectw a
tak¿e przekazanych do zaopiniowania so³ectwu przez
organy gminy.
3. So³ectwo  poprzez swoje organy ma prawo wyra¿ania opinii oraz zg³aszania wniosków dotycz¹cych funkcjonowania na jego terenie gminnych jednostek organizacyjnych a zw³aszcza kulturalnych i owiatowych.
§5
1. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 1) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez podejmowanie czynnoci
zapewniaj¹cych zgodne z prawem dysponowanie rodkami bud¿etowymi wydzielonymi na realizacjê zadañ
so³ectwa przez Radê Gminy.
2. Dysponowanie wszystkimi rodkami przyznanymi so³ectwu odbywa siê w ramach planu finansowo-rzeczowego uchwalanego corocznie przez zebranie wiejskie.
3. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 2) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) organizowanie czynów spo³ecznych,
2) uczestnictwo lub organizowanie we w³asnym zakresie akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
3) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla
osób niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub znajduj¹cych siê w innej trudnej sytuacji
¿yciowej,
4) wystêpowanie z inicjatywami maj¹cymi na celu zapewnienie w³aciwej opieki, organizacji czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) wystêpowanie z inicjatyw¹ organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
6) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego a tak¿e
ochrony p.po¿.
4. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 3 so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:
1) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,
2) organizowanie konsultacji spo³ecznych (w szczególnoci projektów uchwa³ i zarz¹dzeñ organów gminy) w sprawach o du¿ym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta Gminy, komisji Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi, u³atwianie radnym kontaktów z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków
dotycz¹cych so³ectwa,
5) przygotowywanie projektów oraz wystêpowanie z
wnioskami do fundacji o dotacje na rzecz so³ectwa.
5. Uchwa³y, opinie oraz wnioski so³ectwo przekazuje
Wójtowi Gminy, który nadaje im dalszy bieg, b¹d w
inny sposób je wykorzystuje.
§6
1. Realizuj¹c swoje uprawnienia okrelone w § 4 ust. 3
so³ectwo ma prawo przeprowadzenia oglêdzin i wizy-
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tacji gminnych jednostek organizacyjnych w tym szkó³,
wietlic, przedszkoli, obiektów kulturalnych.
2. Wizytacje i oglêdziny, o których mowa w pkt 1 mog¹
byæ prowadzone przez cz³onków rady so³eckiej w porozumieniu z administratorami (kierownikami) tych jednostek.
3. Za zgod¹ zainteresowanych, wizytacj¹ mog¹ byæ objête indywidualne posesje  w zakresie przestrzegania
podjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³ dotycz¹cych
porz¹dku i estetyki wsi.

Dziennik Urzêdowy
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koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku jest zobowi¹zany z³o¿yæ przed zebraniem wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci rady so³eckiej.
3. Zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym decyduje o
przyjêciu tego sprawozdania.
§ 12

So³ectwo posiada uprawnienia do wystêpowania jako
samodzielny podmiot (np. jako strona w postêpowaniu
administracyjnym), b¹d s¹dowym w zakresie spraw nale¿¹cych do jego w³aciwoci, o ile dopuszczaj¹ to przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce i zapisy niniejszego statutu.

1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje so³tysa, cz³onków rady so³eckiej,
cz³onków komisji i zespo³ów,
2) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy,
3) rozpatruje roczne sprawozdanie z pracy so³tysa i rady so³eckiej,
4) podejmuje uchwa³y w sprawach nale¿¹cych do kompetencji zebrania.
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
wyra¿ania opinii i zajmowania stanowiska w sprawach
okrelonych w § 4 ust. 3.

§8

§ 13

Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e:
1) nawi¹zywaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami,
2) zawieraæ porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób
wykonania wspólnych zadañ,
3) podejmowaæ wspólne uchwa³y z innymi so³ectwami.

Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy prawo wybierania radnych do Rady Gminy.

§7

Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
3. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa. Dzia³ania so³tysa wspomaga rada so³ecka.
4. Na czele rady so³eckiej stoi so³tys.
5. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹
uprawnion¹ do kontroli sposobu zarz¹dzania mieniem
i gospodarki finansowej so³ectwa.
6. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ inne komisje b¹d
zespo³y do za³atwienia b¹d opiniowania okrelonych
spraw, okrelaj¹c zakres i czas ich dzia³ania.
7. Zebranie wiejskie sporód cz³onków rady so³eckiej
wyznacza  na wniosek so³tysa  osobê, która w przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez so³tysa (choroba, wyjazd itp.) zastêpuje go i w okresie
zastêpstwa posiada wszystkie uprawnienia przys³uguj¹ce so³tysowi.
§ 10
1. Kadencja so³tysa i cz³onków rady so³eckiej trwa 4 lata,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 3-mce od daty posiedzenia nowo
wybranej Rady Gminy, na którym swoje lubowanie
z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy organizuje kampaniê wyborcz¹ organów
so³ectwa.
§ 11
1. So³tys, rada so³ecka, komisje maj¹ obowi¹zek przestrzegania prawa, zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci
i jawnoci pracy.
2. So³tys  co najmniej raz w roku  nie póniej ni¿ do

§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców,
2) organów gminy.
2. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów okrelonych w ust. 1 so³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty dostarczenia wniosku. Termin zebrania zwo³ywanego na
wniosek organów gminy so³tys uzgadnia z tymi organami.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania na wniosek
osób i organów okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 lub nie
zwo³ania zebrania w terminie okrelonym w ust. 2 zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy ustalaj¹c jego termin oraz miejsce i wyznaczaj¹c jednoczenie swojego
przedstawiciela do udzia³u w zebraniu zwo³anym w tym
trybie. Przedstawiciel Wójta w przypadku nieobecnoci so³tysa lub odmowy prowadzenia przez niego zebrania jest uprawniony do przewodniczenia zebraniu
wiejskiemu.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, z zastrze¿eniem § 21 i 22,
gdy:
1) udzia³ w zebraniu bierze co najmniej 10% mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
2) zawiadomienie o zwo³aniu zebrania zawieraj¹ce proponowany porz¹dek obrad zosta³o na co najmniej 5
dni przed terminem zebrania wywieszone na tablicy
og³oszeñ lub w innych ustalonych miejscach,
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uzyska siê wymaganego quorum, zebranie wiejskie mo¿e byæ przeprowadzone w II terminie (równie¿ w tym samym dniu)
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. Decyzjê
o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje so³tys lub
w przypadku okrelonym w § 14 ust. 3 Wójt lub osoba
wyznaczona przez Wójta Gminy.
3. Informacje o mo¿liwoci odbycia zebrania w II termi-
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nie umieszcza siê w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e zebranie
postanowi inaczej lub gdy obowi¹zek g³osowania tajnego wynika z przepisów szczególnych.
§ 16
1. So³tys:
1) zwo³uje zebranie wiejskie,
2) kieruje prac¹ rady so³eckiej,
3) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
4) bierze udzia³ w naradach so³tysów oraz sesjach Rady
Gminy,
5) wykonuje czynnoci zwi¹zane z zarz¹dzaniem mieniem i gospodark¹ finansow¹ w zakresie upowa¿nienia udzielonego mu przez zebranie wiejskie,
6) sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdania z dzia³alnoci swojej i rady so³eckiej,
7) wykonuje czynnoci z zakresu administracji publicznej a w szczególnoci:
a) wspó³dzia³a z wójtem w realizacji na terenie so³ectwa zadañ dotycz¹cych:
 obronnoci i obrony cywilnej,
 przestrzegania gminnych przepisów porz¹dkowych i innych zarz¹dzeñ porz¹dkowych,
 bezpieczeñstwa publicznego i przeciwpo¿arowego,
 opieki spo³ecznej,
 administrowania mieniem komunalnym,
 ochrony ¿ycia i zdrowia,
 rodowiska naturalnego,
 kultury, owiaty, sportu, turystyki i rekreacji,
 podnoszenia stanu sanitarnego, utrzymania
czystoci i estetyki,
 zapobiegania powodzi.
b) potwierdza okolicznoci i okrelone fakty w trakcie postêpowania administracyjnego lub innego,
je¿eli potwierdzenia takiego wymagaj¹ przepisy
lub zwróci siê o to organ Gminy lub Wójt Gminy,
c) opiniuje w uzasadnionych przypadkach  na wniosek zainteresowanych mieszkañców podania kierowane do Wójta Gminy.
2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków so³tys korzysta z ochrony prawnej, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym.
3. So³tys pos³uguje siê pieczêci¹. Wzór pieczêci ustala
Wójt Gminy.
4. Na domu, w którym mieszka so³tys musi znajdowaæ
siê w widocznym miejscu tablica z napisem SO£TYS.
5. Wyposa¿enie w rodki techniczne, tablice og³oszeñ,
pieczêcie itp. Zapewnia ze rodków bud¿etu gminy
Urz¹d Gminy.
§ 17
1. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób, w tym so³tysa.
2. Zebranie wiejskie ustala liczbê cz³onków rady so³eckiej z uwzglêdnieniem ust. 1.
3. Rada so³ecka:
1) wspomaga so³tysa w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
2) podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi so³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim pro-

jekty uchwa³ zebrania, w szczególnoci rocznego planu finansowo-rzeczowego, regulaminu(zasad) korzystania z mienia,
4) rada so³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych
przez so³tysa w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
Rozdzia³ IV
Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa.
Nadzór i kontrola.
§ 18
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji na mocy uchwa³y Rady
Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa.
2. Zasady korzystania z mienia (np. regulaminy), podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du tym
mieniem ustala zebranie wiejskie.
3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du so³ectwo mo¿e podejmowaæ czynnoci zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia, utrzymaniem go w stanie niepogorszonym.
§ 19
1. Dochody so³ectwa stanowi¹:
1) rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy na
realizacjê zadañ so³ectwa,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z organizacji imprez, itp.,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej i rzeczowej so³ectwa
jest uchwalony przez zebranie wiejskie plan finansowo-rzeczowy obejmuj¹cy plan wszystkich dochodów
i wydatków so³ectwa. Wzór planu finansowo-rzeczowego (wg klasyfikacji bud¿etowej) ustalany jest zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przez Wójta Gminy.
3. Plan finansowo-rzeczowy na rok bud¿etowy zebranie
wiejskie uchwala najpóniej w terminie 30 dni od daty
uchwalenia bud¿etu gminy przez Radê Gminy. Do czasu uchwalenia planu finansowo-rzeczowego podstaw¹ do dysponowania rodkami finansowymi przez
so³ectwo w roku bud¿etowym jest projekt bud¿etu lub
bud¿et gminy.
4. rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ so³ectwa, pokrywaj¹cych siê z zadaniami w³asnymi gminy, okrelonymi w ustawach.
W szczególnoci mog¹ byæ przeznaczone na dzia³alnoæ spo³eczn¹, wychowawcz¹, kulturaln¹ so³ectwa,
w tym dofinansowanie dzia³alnoci zespo³ów folklorystycznych, KGW, jednostek OSP, dzia³alnoæ sportow¹,
owiatow¹ itp.
5. rodki finansowe so³ectwa nie mog¹ byæ przeznaczone na cele niezgodne z przepisami prawa.
6. So³tys i upowa¿nieni przez zebranie wiejskie cz³onkowie rady so³eckiej w trakcie realizacji planu finansowo-rzeczowego maj¹ prawo do podejmowania czynnoci powoduj¹cych skutki prawne w zakresie dysponowania rodkami finansowymi i zarz¹dzeniem mieniem a w szczególnoci:
1) do podpisywania dokumentów finansowych,
2) uzgadniania  w porozumieniu z Wójtem Gminy,
wykonania okrelonych prac z zastrze¿eniem koniecznoci przestrzegania ustawy o zamówieniach
publicznych,
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3) dokonywanie innych czynnoci okrelonych przepisami prawa i niniejszego statutu.
§ 20
1. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi wg obowi¹zuj¹cych przepisów wyznaczony przez
Skarbnika Gminy pracownik referatu Finansowego
Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty finansowe  zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹ so³ectwa sprawdzane s¹ przez pracownika wymienionego w ust. 1 pod wzglêdem zgodnoci z planem finansowo-rzeczowym a poprawnoci merytorycznej przez w³aciwego pracownika Urzêdu Gminy.
3. Dokumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 opisuje so³tys lub inna osoba upowa¿niona przez zebranie wiejskie, a zatwierdzaj¹ do realizacji Skarbnik, Wójt
Gminy lub Sekretarz Gminy.
4. Kontrolê wykorzystywania rodków finansowych przez
so³ectwo sprawuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy zawiesza wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego w sprawie planu finansowo-rzeczowego lub
inne uchwa³y, których realizacja narusza³aby postanowienia niniejszego statutu lub inne przepisy prawa.
6. W przypadku okrelonym w ust. 5 Wójt Gminy wzywa
do usuniêcia uchybieñ zawartych w uchwa³ach.
Rozdzia³ V
Zasady i tryb wyborów
oraz odwo³ywania organów so³ectwa
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na now¹ kadencjê
zwo³uje nowo wybrany Wójt Gminy (zgodnie z § 10
niniejszego statutu).
2. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ, godzinê zebrania, podaje informacjê o warunkach wa¿noci
zebrania oraz wyznacza sporód cz³onków Rady Gminy i pracowników Urzêdu przewodnicz¹cego zebrania.
Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ tak¿e Wójt Gminy.
3. Zarz¹dzenie (zawiadomienie) Wójta Gminy o zwo³aniu
zebrania wiejskiego z informacj¹ okrelon¹ w ust. 2
musi byæ podane do wiadomoci mieszkañców so³ectwa nie póniej ni¿ 7 dni przed dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów so³ectwa
wymagana jest obecnoæ na zebraniu co najmniej 10%
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego quorum, wybory przeprowadza siê w II (drugim)
terminie bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
Informacja o II (drugim) terminie musi byæ podana w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 przy czym II
(drugi) termin mo¿e byæ wyznaczony w tym samym
dniu co termin I (pierwszy).
3. Decyzjê o przeprowadzeniu zebrania w II (drugim) terminie podejmuje przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kan-
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dyduj¹ca do organów so³ectwa ani jego wspó³ma³¿onek.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania (przygotowanie kart do
g³osowania, czuwanie nad poprawnoci¹ i tajnoci¹
g³osowania),
3) ustalenie i og³oszenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach g³osowania. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 24
1. Wybory so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo g³osowania maj¹ mieszkañcy so³ectwa, stale w nim
zamieszkuj¹cy, uprawnieni do g³osowania w wyborach
do rady gminy.
2. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z winy umylnej lub z chêci zysku.
3. Za wybranego uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
4. Szczegó³owe zasady g³osowania (wzór karty do g³osowania, warunki wa¿noci g³osu itp.) ustala Wójt
Gminy.
§ 25
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej mog¹ tak¿e sami z³o¿yæ rezygnacjê ze swoich funkcji. Rezygnacja musi byæ
dokonana na pimie.
3. Odwo³anie z funkcji nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanych osób i w trybie g³osowania tajnego.
4. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 zebranie wiejskie przyjmuje j¹ w g³osowaniu jawnym.
5. Z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o odwo³anie
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej mo¿e wyst¹piæ co
najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu
wiejskim mieszkañców. Do wniosku musi byæ do³¹czona lista zawieraj¹ca nastêpuj¹ce rubryki  nazwisko
i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
6. Wójt Gminy po sprawdzeniu poprawnoci formalnej
wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia g³osowania w sprawie odwo³ania i wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej. Zebranie zwo³uje siê a
wybory przeprowadza w trybie okrelonym w § 21,
22, 23, 24.
7. Odwo³anie i wybory dotycz¹ce wy³¹cznie sk³adu rady
so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie
zwo³ane przez so³tysa. O terminie wyborów nale¿y
powiadomiæ Wójta Gminy.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 26
Zmiany statutu so³ectwa uchwala Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z so³ectwem.
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§ 27
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje w sposób wi¹¿¹cy Wójt Gminy.

1570
UCHWA£A Nr V/51/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Pu³kowice.

2. Granice so³ectwa zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹czniki* do niniejszego statutu.
§3
So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
2) Statutu Gminy Ryjewo,
3) Niniejszego Statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) i art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania,
zadania so³ectwa i sposób ich realizacji

§1

1. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne dla funkcjonowania so³ectwa nie zastrze¿one ustawami b¹d innymi aktami prawnymi na rzecz
innych podmiotów, a w szczególnoci dla organów
gminy.
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y w szczególnoci:
1) Zarz¹dzanie, w przypadku wydzielenia przez Radê
Gminy So³ectwu do dyspozycji, czêci¹ mienia komunalnego a tak¿e decydowanie o wykorzystaniu
rodków bud¿etowych przeznaczonych przez Radê
Gminy na realizacjê zadañ so³ectwa,
2) organizowanie wspólnych prac oraz przedsiêwziêæ
na rzecz so³ectwa zw³aszcza w zakresie:
a) remontów i utrzymania dróg, obiektów kulturalnych, owiatowych, s³u¿by zdrowia, ochrony
p.po¿., sportowych, itp.,
b) utrzymania czystoci i porz¹dku,
c) estetyzacji wsi i ochrony rodowiska,
3) rozpatrywanie, opiniowanie i za³atwianie spraw zwi¹zanych z warunkami socjalno-bytowymi so³ectwa,
funkcjonowaniem placówek owiatowo-wychowawczych, kulturalnych, bibliotek, orodków zdrowia i innych spraw istotnych dla mieszkañców so³ectw a
tak¿e przekazanych do zaopiniowania so³ectwu przez
organy gminy.
3. So³ectwo  poprzez swoje organy ma prawo wyra¿ania opinii oraz zg³aszania wniosków dotycz¹cych funkcjonowania na jego terenie gminnych jednostek organizacyjnych a zw³aszcza kulturalnych i owiatowych.

Uchwala siê Statut So³ectwa Pu³kowice stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 42/90 Rady Gminy w Ryjewie z
dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samorz¹du Mieszkañców Wsi dla so³ectwa Pu³kowice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/51/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA PU£KOWICE
SPIS TRECI
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Zakres dzia³ania, zadania so³ectwa i sposób
ich realizacji
Rozdzia³ III Organizacja i zadania organów so³ectwa
Rozdzia³ IV Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa, nadzór i kontrola
Rozdzia³ V Zasady i tryb wyborów oraz odwo³ywania organów so³ectwa
Rozdzia³ VI Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo Pu³kowice stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Ryjewo.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoæ Pu³kowice.
§2
1. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.

§4

§5
1. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 1) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez podejmowanie czynnoci
zapewniaj¹cych zgodne z prawem dysponowanie rodkami bud¿etowymi wydzielonymi na realizacjê zadañ
so³ectwa przez Radê Gminy.
2. Dysponowanie wszystkimi rodkami przyznanymi so³ectwu odbywa siê w ramach planu finansowo-rzeczowego uchwalanego corocznie przez zebranie wiejskie.
3. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 2) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) organizowanie czynów spo³ecznych,
2) uczestnictwo lub organizowanie we w³asnym zakresie akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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3) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla
osób niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub znajduj¹cych siê w innej trudnej sytuacji
¿yciowej,
4) wystêpowanie z inicjatywami maj¹cymi na celu zapewnienie w³aciwej opieki, organizacji czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) wystêpowanie z inicjatyw¹ organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
6) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego a tak¿e
ochrony p.po¿.
4. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 3 so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:
1) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,
2) organizowanie konsultacji spo³ecznych (w szczególnoci projektów uchwa³ i zarz¹dzeñ organów gminy) w sprawach o du¿ym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta Gminy, komisji Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi, u³atwianie radnym kontaktów z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków
dotycz¹cych so³ectwa,
5) przygotowywanie projektów oraz wystêpowanie z
wnioskami do fundacji o dotacje na rzecz so³ectwa.
5. Uchwa³y, opinie oraz wnioski so³ectwo przekazuje
Wójtowi Gminy, który nadaje im dalszy bieg, b¹d w
inny sposób je wykorzystuje.
§6
1. Realizuj¹c swoje uprawnienia okrelone w § 4 ust. 3
so³ectwo ma prawo przeprowadzenia oglêdzin i wizytacji gminnych jednostek organizacyjnych w tym szkó³,
wietlic, przedszkoli, obiektów kulturalnych.
2. Wizytacje i oglêdziny, o których mowa w pkt 1 mog¹
byæ prowadzone przez cz³onków rady so³eckiej w porozumieniu z administratorami (kierownikami) tych jednostek.
3. Za zgod¹ zainteresowanych, wizytacj¹ mog¹ byæ objête indywidualne posesje  w zakresie przestrzegania
podjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³ dotycz¹cych
porz¹dku i estetyki wsi.
§7
So³ectwo posiada uprawnienia do wystêpowania jako
samodzielny podmiot (np. jako strona w postêpowaniu
administracyjnym), b¹d s¹dowym w zakresie spraw nale¿¹cych do jego w³aciwoci, o ile dopuszczaj¹ to przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce i zapisy niniejszego statutu.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e:
1) nawi¹zywaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami,
2) zawieraæ porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób
wykonania wspólnych zadañ,
3) podejmowaæ wspólne uchwa³y z innymi so³ectwami.
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Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9

1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
3. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa. Dzia³ania so³tysa wspomaga rada so³ecka.
4. Na czele rady so³eckiej stoi so³tys.
5. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹
uprawnion¹ do kontroli sposobu zarz¹dzania mieniem
i gospodarki finansowej so³ectwa.
6. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ inne komisje b¹d
zespo³y do za³atwienia b¹d opiniowania okrelonych
spraw, okrelaj¹c zakres i czas ich dzia³ania.
7. Zebranie wiejskie sporód cz³onków rady so³eckiej
wyznacza  na wniosek so³tysa  osobê, która w przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez so³tysa (choroba, wyjazd itp.) zastêpuje go i w okresie
zastêpstwa posiada wszystkie uprawnienia przys³uguj¹ce so³tysowi.
§ 10
1. Kadencja so³tysa i cz³onków rady so³eckiej trwa 4 lata,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 3-mce od daty posiedzenia nowo
wybranej Rady Gminy, na którym swoje lubowanie
z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy organizuje kampaniê wyborcz¹ organów
so³ectwa.
§ 11
1. So³tys, rada so³ecka, komisje maj¹ obowi¹zek przestrzegania prawa, zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci
i jawnoci pracy.
2. So³tys  co najmniej raz w roku  nie póniej ni¿ do
koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku jest zobowi¹zany z³o¿yæ przed zebraniem wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci rady so³eckiej.
3. Zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym decyduje o
przyjêciu tego sprawozdania.
§ 12
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje so³tysa, cz³onków rady so³eckiej,
cz³onków komisji i zespo³ów,
2) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy,
3) rozpatruje roczne sprawozdanie z pracy so³tysa i rady so³eckiej,
4) podejmuje uchwa³y w sprawach nale¿¹cych do kompetencji zebrania.
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
wyra¿ania opinii i zajmowania stanowiska w sprawach
okrelonych w § 4 ust. 3.
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy prawo wybierania radnych do Rady Gminy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
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1) co najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców,
2) organów gminy.
2. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów okrelonych w ust. 1 so³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty dostarczenia wniosku. Termin zebrania zwo³ywanego na
wniosek organów gminy so³tys uzgadnia z tymi organami.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania na wniosek
osób i organów okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 lub nie
zwo³ania zebrania w terminie okrelonym w ust. 2 zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy ustalaj¹c jego termin oraz miejsce i wyznaczaj¹c jednoczenie swojego
przedstawiciela do udzia³u w zebraniu zwo³anym w tym
trybie. Przedstawiciel Wójta w przypadku nieobecnoci so³tysa lub odmowy prowadzenia przez niego zebrania jest uprawniony do przewodniczenia zebraniu
wiejskiemu.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, z zastrze¿eniem § 21 i 22,
gdy:
1) udzia³ w zebraniu bierze co najmniej 10% mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
2) zawiadomienie o zwo³aniu zebrania zawieraj¹ce proponowany porz¹dek obrad zosta³o na co najmniej 5
dni przed terminem zebrania wywieszone na tablicy
og³oszeñ lub w innych ustalonych miejscach,
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uzyska siê wymaganego quorum, zebranie wiejskie mo¿e byæ przeprowadzone w II terminie (równie¿ w tym samym dniu)
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. Decyzjê
o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje so³tys lub
w przypadku okrelonym w § 14 ust. 3 Wójt lub osoba
wyznaczona przez Wójta Gminy.
3. Informacje o mo¿liwoci odbycia zebrania w II terminie umieszcza siê w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e zebranie
postanowi inaczej lub gdy obowi¹zek g³osowania tajnego wynika z przepisów szczególnych.
§ 16
1. So³tys:
1) zwo³uje zebranie wiejskie,
2) kieruje prac¹ rady so³eckiej,
3) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
4) bierze udzia³ w naradach so³tysów oraz sesjach Rady
Gminy,
5) wykonuje czynnoci zwi¹zane z zarz¹dzaniem mieniem i gospodark¹ finansow¹ w zakresie upowa¿nienia udzielonego mu przez zebranie wiejskie,
6) sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdania z dzia³alnoci swojej i rady so³eckiej,
7) wykonuje czynnoci z zakresu administracji publicznej a w szczególnoci:
a) wspó³dzia³a z wójtem w realizacji na terenie so³ectwa zadañ dotycz¹cych:
 obronnoci i obrony cywilnej,
 przestrzegania gminnych przepisów porz¹dkowych i innych zarz¹dzeñ porz¹dkowych,
 bezpieczeñstwa publicznego i przeciwpo¿arowego,

2.
3.
4.
5.

 opieki spo³ecznej,
 administrowania mieniem komunalnym,
 ochrony ¿ycia i zdrowia,
 rodowiska naturalnego,
 kultury, owiaty, sportu, turystyki i rekreacji,
 podnoszenia stanu sanitarnego, utrzymania czystoci i estetyki,
 zapobiegania powodzi.
b) potwierdza okolicznoci i okrelone fakty w trakcie
postêpowania administracyjnego lub innego, je¿eli
potwierdzenia takiego wymagaj¹ przepisy lub zwróci
siê o to organ Gminy lub Wójt Gminy,
c) opiniuje w uzasadnionych przypadkach  na wniosek zainteresowanych mieszkañców podania kierowane do Wójta Gminy.
Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków so³tys korzysta z ochrony prawnej, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym.
So³tys pos³uguje siê pieczêci¹. Wzór pieczêci ustala
Wójt Gminy.
Na domu, w którym mieszka so³tys musi znajdowaæ
siê w widocznym miejscu tablica z napisem SO£TYS.
Wyposa¿enie w rodki techniczne, tablice og³oszeñ,
pieczêcie itp. Zapewnia ze rodków bud¿etu gminy
Urz¹d Gminy.
§ 17

1. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób, w tym so³tysa.
2. Zebranie wiejskie ustala liczbê cz³onków rady so³eckiej z uwzglêdnieniem ust. 1.
3. Rada so³ecka:
1) wspomaga so³tysa w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
2) podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi so³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ zebrania, w szczególnoci rocznego
planu finansowo-rzeczowego, regulaminu(zasad) korzystania z mienia,
4) rada so³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez so³tysa w miarê potrzeby, nie rzadziej
jednak ni¿ raz na kwarta³.
Rozdzia³ IV
Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa.
Nadzór i kontrola.
§ 18
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji na mocy uchwa³y Rady Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa.
2. Wykaz sk³adników mienia bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa stanowi za³¹cznik do niniejszego statutu.
3. Zasady korzystania z mienia (np. regulaminy), podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du tym
mieniem ustala zebranie wiejskie.
4. W zakresie zwyk³ego zarz¹du so³ectwo mo¿e podejmowaæ czynnoci zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia, utrzymaniem go w stanie niepogorszonym.
§ 19
1. Dochody so³ectwa stanowi¹:
1) rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy na
realizacjê zadañ so³ectwa,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z organizacji imprez, itp.,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
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2. Podstaw¹ gospodarki finansowej i rzeczowej so³ectwa
jest uchwalony przez zebranie wiejskie plan finansowo-rzeczowy obejmuj¹cy plan wszystkich dochodów
i wydatków so³ectwa. Wzór planu finansowo-rzeczowego (wg klasyfikacji bud¿etowej) ustalany jest zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przez Wójta Gminy.
3. Plan finansowo-rzeczowy na rok bud¿etowy zebranie
wiejskie uchwala najpóniej w terminie 30 dni od daty
uchwalenia bud¿etu gminy przez Radê Gminy. Do czasu uchwalenia planu finansowo-rzeczowego podstaw¹ do dysponowania rodkami finansowymi przez
so³ectwo w roku bud¿etowym jest projekt bud¿etu lub
bud¿et gminy.
4. rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ so³ectwa, pokrywaj¹cych siê z zadaniami w³asnymi gminy, okrelonymi w ustawach.
W szczególnoci mog¹ byæ przeznaczone na dzia³alnoæ spo³eczn¹, wychowawcz¹, kulturaln¹ so³ectwa,
w tym dofinansowanie dzia³alnoci zespo³ów folklorystycznych, KGW, jednostek OSP, dzia³alnoæ sportow¹,
owiatow¹ itp.
5. rodki finansowe so³ectwa nie mog¹ byæ przeznaczone na cele niezgodne z przepisami prawa.
6. So³tys i upowa¿nieni przez zebranie wiejskie cz³onkowie rady so³eckiej w trakcie realizacji planu finansowo-rzeczowego maj¹ prawo do podejmowania czynnoci powoduj¹cych skutki prawne w zakresie dysponowania rodkami finansowymi i zarz¹dzeniem mieniem a w szczególnoci:
1) do podpisywania dokumentów finansowych,
2) uzgadniania  w porozumieniu z Wójtem Gminy,
wykonania okrelonych prac z zastrze¿eniem koniecznoci przestrzegania ustawy o zamówieniach
publicznych,
3) dokonywanie innych czynnoci okrelonych przepisami prawa i niniejszego statutu.
§ 20
1. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi wg obowi¹zuj¹cych przepisów wyznaczony przez
Skarbnika Gminy pracownik referatu Finansowego
Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty finansowe  zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹ so³ectwa sprawdzane s¹ przez pracownika wymienionego w ust. 1 pod wzglêdem zgodnoci z planem finansowo-rzeczowym a poprawnoci merytorycznej przez w³aciwego pracownika Urzêdu Gminy.
3. Dokumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 opisuje so³tys lub inna osoba upowa¿niona przez zebranie wiejskie, a zatwierdzaj¹ do realizacji Skarbnik, Wójt
Gminy lub Sekretarz Gminy.
4. Kontrolê wykorzystywania rodków finansowych przez
so³ectwo sprawuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy zawiesza wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego w sprawie planu finansowo-rzeczowego lub
inne uchwa³y, których realizacja narusza³aby postanowienia niniejszego statutu lub inne przepisy prawa.
6. W przypadku okrelonym w ust. 5 Wójt Gminy wzywa
do usuniêcia uchybieñ zawartych w uchwa³ach.
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Rozdzia³ V
Zasady i tryb wyborów
oraz odwo³ywania organów so³ectwa
§ 21

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na now¹ kadencjê
zwo³uje nowo wybrany Wójt Gminy (zgodnie z § 10
niniejszego statutu).
2. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ, godzinê zebrania, podaje informacjê o warunkach wa¿noci
zebrania oraz wyznacza sporód cz³onków Rady Gminy i pracowników Urzêdu przewodnicz¹cego zebrania.
Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ tak¿e Wójt Gminy.
3. Zarz¹dzenie (zawiadomienie) Wójta Gminy o zwo³aniu
zebrania wiejskiego z informacj¹ okrelon¹ w ust. 2
musi byæ podane do wiadomoci mieszkañców so³ectwa nie póniej ni¿ 7 dni przed dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów so³ectwa
wymagana jest obecnoæ na zebraniu co najmniej 10%
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego quorum, wybory przeprowadza siê w II (drugim)
terminie bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
Informacja o II (drugim) terminie musi byæ podana w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 przy czym II
(drugi) termin mo¿e byæ wyznaczony w tym samym
dniu co termin I (pierwszy).
3. Decyzjê o przeprowadzeniu zebrania w II (drugim) terminie podejmuje przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa ani jego wspó³ma³¿onek.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania (przygotowanie kart do
g³osowania, czuwanie nad poprawnoci¹ i tajnoci¹
g³osowania),
3) ustalenie i og³oszenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach g³osowania. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 24
1. Wybory so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo g³osowania maj¹ mieszkañcy so³ectwa, stale w nim
zamieszkuj¹cy, uprawnieni do g³osowania w wyborach
do rady gminy.
2. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z winy umylnej lub z chêci zysku.
3. Za wybranego uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
4. Szczegó³owe zasady g³osowania (wzór karty do g³osowania, warunki wa¿noci g³osu itp.) ustala Wójt
Gminy.
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§ 25

§3

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej mog¹ tak¿e sami z³o¿yæ rezygnacjê ze swoich funkcji. Rezygnacja musi byæ
dokonana na pimie.
3. Odwo³anie z funkcji nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanych osób i w trybie g³osowania tajnego.
4. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 zebranie wiejskie przyjmuje j¹ w g³osowaniu jawnym.
5. Z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o odwo³anie
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej mo¿e wyst¹piæ co najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców. Do wniosku musi byæ do³¹czona lista zawieraj¹ca nastêpuj¹ce rubryki  nazwisko i imiê,
adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
6. Wójt Gminy po sprawdzeniu poprawnoci formalnej
wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia g³osowania w sprawie odwo³ania i wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej. Zebranie zwo³uje siê a
wybory przeprowadza w trybie okrelonym w § 21,
22, 23, 24.
7. Odwo³anie i wybory dotycz¹ce wy³¹cznie sk³adu rady
so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie
zwo³ane przez so³tysa. O terminie wyborów nale¿y
powiadomiæ Wójta Gminy.

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

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 26
Zmiany statutu so³ectwa uchwala Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z so³ectwem.
§ 27
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje w sposób wi¹¿¹cy Wójt Gminy.
Za³¹cznik Nr 2
Wykaz mienia bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa
1. Lokal przeznaczony na wietlicê w budynku Nr 7.
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UCHWA£A Nr V/52/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Rudniki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) i art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Rudniki stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 43/90 Rady Gminy w Ryjewie z
dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samorz¹du Mieszkañców Wsi dla so³ectwa Rudniki.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/52/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA RUDNIKI
SPIS TRECI
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Zakres dzia³ania, zadania so³ectwa i sposób
ich realizacji
Rozdzia³ III Organizacja i zadania organów so³ectwa
Rozdzia³ IV Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa, nadzór i kontrola
Rozdzia³ V Zasady i tryb wyborów oraz odwo³ywania organów so³ectwa
Rozdzia³ VI Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo Rudniki stanowi jednostkê pomocnicz¹ Gminy Ryjewo.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoci: Rudniki i Szkaradowo Szlacheckie.
§2
1. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
2. Granice so³ectwa zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹czniki* do niniejszego statutu.
§3
So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
2) Statutu Gminy Ryjewo,
3) Niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania,
zadania so³ectwa i sposób ich realizacji
§4
1. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne dla funkcjonowania so³ectwa nie zastrze¿one ustawami b¹d innymi aktami prawnymi na rzecz
innych podmiotów, a w szczególnoci dla organów
gminy.
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y w szczególnoci:
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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1) Zarz¹dzanie, w przypadku wydzielenia przez Radê
Gminy So³ectwu do dyspozycji, czêci¹ mienia komunalnego a tak¿e decydowanie o wykorzystaniu
rodków bud¿etowych przeznaczonych przez Radê
Gminy na realizacjê zadañ so³ectwa,
2) organizowanie wspólnych prac oraz przedsiêwziêæ
na rzecz so³ectwa zw³aszcza w zakresie:
a) remontów i utrzymania dróg, obiektów kulturalnych, owiatowych, s³u¿by zdrowia, ochrony
p.po¿., sportowych, itp.,
b) utrzymania czystoci i porz¹dku,
c) estetyzacji wsi i ochrony rodowiska,
3) rozpatrywanie, opiniowanie i za³atwianie spraw zwi¹zanych z warunkami socjalno-bytowymi so³ectwa,
funkcjonowaniem placówek owiatowo-wychowawczych, kulturalnych, bibliotek, orodków zdrowia i innych spraw istotnych dla mieszkañców so³ectw a
tak¿e przekazanych do zaopiniowania so³ectwu przez
organy gminy.
3. So³ectwo  poprzez swoje organy ma prawo wyra¿ania opinii oraz zg³aszania wniosków dotycz¹cych funkcjonowania na jego terenie gminnych jednostek organizacyjnych a zw³aszcza kulturalnych i owiatowych.
§5
1. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 1) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez podejmowanie czynnoci
zapewniaj¹cych zgodne z prawem dysponowanie rodkami bud¿etowymi wydzielonymi na realizacjê zadañ
so³ectwa przez Radê Gminy.
2. Dysponowanie wszystkimi rodkami przyznanymi so³ectwu odbywa siê w ramach planu finansowo-rzeczowego uchwalanego corocznie przez zebranie wiejskie.
3. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 2) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) organizowanie czynów spo³ecznych,
2) uczestnictwo lub organizowanie we w³asnym zakresie akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
3) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla
osób niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub znajduj¹cych siê w innej trudnej sytuacji
¿yciowej,
4) wystêpowanie z inicjatywami maj¹cymi na celu zapewnienie w³aciwej opieki, organizacji czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) wystêpowanie z inicjatyw¹ organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
6) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego a tak¿e
ochrony p.po¿.
4. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 3 so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:
1) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,
2) organizowanie konsultacji spo³ecznych (w szczególnoci projektów uchwa³ i zarz¹dzeñ organów gminy) w sprawach o du¿ym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta Gminy, komisji Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi, u³atwianie radnym kontaktów z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków
dotycz¹cych so³ectwa,
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5) przygotowywanie projektów oraz wystêpowanie z
wnioskami do fundacji o dotacje na rzecz so³ectwa.
5. Uchwa³y, opinie oraz wnioski so³ectwo przekazuje
Wójtowi Gminy, który nadaje im dalszy bieg, b¹d w
inny sposób je wykorzystuje.
§6
1. Realizuj¹c swoje uprawnienia okrelone w § 4 ust. 3
so³ectwo ma prawo przeprowadzenia oglêdzin i wizytacji gminnych jednostek organizacyjnych w tym szkó³,
wietlic, przedszkoli, obiektów kulturalnych.
2. Wizytacje i oglêdziny, o których mowa w pkt 1 mog¹
byæ prowadzone przez cz³onków rady so³eckiej w porozumieniu z administratorami (kierownikami) tych jednostek.
3. Za zgod¹ zainteresowanych, wizytacj¹ mog¹ byæ objête indywidualne posesje  w zakresie przestrzegania
podjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³ dotycz¹cych
porz¹dku i estetyki wsi.
§7
So³ectwo posiada uprawnienia do wystêpowania jako
samodzielny podmiot (np. jako strona w postêpowaniu
administracyjnym), b¹d s¹dowym w zakresie spraw nale¿¹cych do jego w³aciwoci, o ile dopuszczaj¹ to przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce i zapisy niniejszego statutu.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e:
1) nawi¹zywaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami,
2) zawieraæ porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób
wykonania wspólnych zadañ,
3) podejmowaæ wspólne uchwa³y z innymi so³ectwami.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
3. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa. Dzia³ania so³tysa wspomaga rada so³ecka.
4. Na czele rady so³eckiej stoi so³tys.
5. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹
uprawnion¹ do kontroli sposobu zarz¹dzania mieniem
i gospodarki finansowej so³ectwa.
6. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ inne komisje b¹d
zespo³y do za³atwienia b¹d opiniowania okrelonych
spraw, okrelaj¹c zakres i czas ich dzia³ania.
7. Zebranie wiejskie sporód cz³onków rady so³eckiej
wyznacza  na wniosek so³tysa  osobê, która w przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez so³tysa (choroba, wyjazd itp.) zastêpuje go i w okresie
zastêpstwa posiada wszystkie uprawnienia przys³uguj¹ce so³tysowi.
§ 10
1. Kadencja so³tysa i cz³onków rady so³eckiej trwa 4 lata,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 3-mce od daty posiedzenia nowo
wybranej Rady Gminy, na którym swoje lubowanie
z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
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2. Wójt Gminy organizuje kampaniê wyborcz¹ organów
so³ectwa.
§ 11
1. So³tys, rada so³ecka, komisje maj¹ obowi¹zek przestrzegania prawa, zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci
i jawnoci pracy.
2. So³tys  co najmniej raz w roku  nie póniej ni¿ do
koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku jest zobowi¹zany z³o¿yæ przed zebraniem wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci rady so³eckiej.
3. Zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym decyduje o
przyjêciu tego sprawozdania.
§ 12
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje so³tysa, cz³onków rady so³eckiej,
cz³onków komisji i zespo³ów,
2) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy,
3) rozpatruje roczne sprawozdanie z pracy so³tysa i rady so³eckiej,
4) podejmuje uchwa³y w sprawach nale¿¹cych do kompetencji zebrania.
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
wyra¿ania opinii i zajmowania stanowiska w sprawach
okrelonych w § 4 ust. 3.
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy prawo wybierania radnych do Rady Gminy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców,
2) organów gminy.
2. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów okrelonych w ust. 1 so³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty dostarczenia wniosku. Termin zebrania zwo³ywanego na
wniosek organów gminy so³tys uzgadnia z tymi organami.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania na wniosek
osób i organów okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 lub nie
zwo³ania zebrania w terminie okrelonym w ust. 2 zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy ustalaj¹c jego termin oraz miejsce i wyznaczaj¹c jednoczenie swojego
przedstawiciela do udzia³u w zebraniu zwo³anym w tym
trybie. Przedstawiciel Wójta w przypadku nieobecnoci so³tysa lub odmowy prowadzenia przez niego zebrania jest uprawniony do przewodniczenia zebraniu
wiejskiemu.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, z zastrze¿eniem § 21 i 22,
gdy:
1) udzia³ w zebraniu bierze co najmniej 10% mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
2) zawiadomienie o zwo³aniu zebrania zawieraj¹ce proponowany porz¹dek obrad zosta³o na co najmniej 5
dni przed terminem zebrania wywieszone na tablicy
og³oszeñ lub w innych ustalonych miejscach,

2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uzyska siê wymaganego quorum, zebranie wiejskie mo¿e byæ przeprowadzone w II terminie (równie¿ w tym samym dniu)
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. Decyzjê
o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje so³tys lub
w przypadku okrelonym w § 14 ust. 3 Wójt lub osoba
wyznaczona przez Wójta Gminy.
3. Informacje o mo¿liwoci odbycia zebrania w II terminie umieszcza siê w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e zebranie
postanowi inaczej lub gdy obowi¹zek g³osowania tajnego wynika z przepisów szczególnych.
§ 16
1. So³tys:
1) zwo³uje zebranie wiejskie,
2) kieruje prac¹ rady so³eckiej,
3) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
4) bierze udzia³ w naradach so³tysów oraz sesjach Rady
Gminy,
5) wykonuje czynnoci zwi¹zane z zarz¹dzaniem mieniem i gospodark¹ finansow¹ w zakresie upowa¿nienia udzielonego mu przez zebranie wiejskie,
6) sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdania z dzia³alnoci swojej i rady so³eckiej,
7) wykonuje czynnoci z zakresu administracji publicznej a w szczególnoci:
a) wspó³dzia³a z wójtem w realizacji na terenie so³ectwa zadañ dotycz¹cych:
 obronnoci i obrony cywilnej,
 przestrzegania gminnych przepisów porz¹dkowych i innych zarz¹dzeñ porz¹dkowych,
 bezpieczeñstwa publicznego i przeciwpo¿arowego,
 opieki spo³ecznej,
 administrowania mieniem komunalnym,
 ochrony ¿ycia i zdrowia,
 rodowiska naturalnego,
 kultury, owiaty, sportu, turystyki i rekreacji,
 podnoszenia stanu sanitarnego, utrzymania czystoci i estetyki,
 zapobiegania powodzi.
b) potwierdza okolicznoci i okrelone fakty w trakcie
postêpowania administracyjnego lub innego, je¿eli
potwierdzenia takiego wymagaj¹ przepisy lub zwróci
siê o to organ Gminy lub Wójt Gminy,
c) opiniuje w uzasadnionych przypadkach  na wniosek zainteresowanych mieszkañców podania kierowane do Wójta Gminy.
2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków so³tys korzysta z ochrony prawnej, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym.
3. So³tys pos³uguje siê pieczêci¹. Wzór pieczêci ustala
Wójt Gminy.
4. Na domu, w którym mieszka so³tys musi znajdowaæ
siê w widocznym miejscu tablica z napisem SO£TYS.
5. Wyposa¿enie w rodki techniczne, tablice og³oszeñ,
pieczêcie itp. Zapewnia ze rodków bud¿etu gminy
Urz¹d Gminy.
§ 17
1. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób, w tym so³tysa.
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2. Zebranie wiejskie ustala liczbê cz³onków rady so³eckiej z uwzglêdnieniem ust. 1.
3. Rada so³ecka:
1) wspomaga so³tysa w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
2) podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi so³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ zebrania, w szczególnoci rocznego
planu finansowo-rzeczowego, regulaminu(zasad) korzystania z mienia,
4) rada so³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez so³tysa w miarê potrzeby, nie rzadziej
jednak ni¿ raz na kwarta³.
Rozdzia³ IV
Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa.
Nadzór i kontrola.
§ 18
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji na mocy uchwa³y Rady
Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa.
2. Zasady korzystania z mienia (np. regulaminy), podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du tym
mieniem ustala zebranie wiejskie.
3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du so³ectwo mo¿e podejmowaæ czynnoci zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia, utrzymaniem go w stanie niepogorszonym.
§ 19
1. Dochody so³ectwa stanowi¹:
1) rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy na
realizacjê zadañ so³ectwa,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z organizacji imprez, itp.,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej i rzeczowej so³ectwa
jest uchwalony przez zebranie wiejskie plan finansowo-rzeczowy obejmuj¹cy plan wszystkich dochodów
i wydatków so³ectwa. Wzór planu finansowo-rzeczowego (wg klasyfikacji bud¿etowej) ustalany jest zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przez Wójta Gminy.
3. Plan finansowo-rzeczowy na rok bud¿etowy zebranie
wiejskie uchwala najpóniej w terminie 30 dni od daty
uchwalenia bud¿etu gminy przez Radê Gminy. Do czasu uchwalenia planu finansowo-rzeczowego podstaw¹ do dysponowania rodkami finansowymi przez
so³ectwo w roku bud¿etowym jest projekt bud¿etu lub
bud¿et gminy.
4. rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ so³ectwa, pokrywaj¹cych siê z zadaniami w³asnymi gminy, okrelonymi w ustawach.
W szczególnoci mog¹ byæ przeznaczone na dzia³alnoæ spo³eczn¹, wychowawcz¹, kulturaln¹ so³ectwa,
w tym dofinansowanie dzia³alnoci zespo³ów folklorystycznych, KGW, jednostek OSP, dzia³alnoæ sportow¹,
owiatow¹ itp.
5. rodki finansowe so³ectwa nie mog¹ byæ przeznaczone na cele niezgodne z przepisami prawa.
6. So³tys i upowa¿nieni przez zebranie wiejskie cz³onkowie rady so³eckiej w trakcie realizacji planu finansowo-rzeczowego maj¹ prawo do podejmowania czyn-
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noci powoduj¹cych skutki prawne w zakresie dysponowania rodkami finansowymi i zarz¹dzeniem mieniem a w szczególnoci:
1) do podpisywania dokumentów finansowych,
2) uzgadniania  w porozumieniu z Wójtem Gminy,
wykonania okrelonych prac z zastrze¿eniem koniecznoci przestrzegania ustawy o zamówieniach
publicznych,
3) dokonywanie innych czynnoci okrelonych przepisami prawa i niniejszego statutu.
§ 20
1. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi wg obowi¹zuj¹cych przepisów wyznaczony przez
Skarbnika Gminy pracownik referatu Finansowego
Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty finansowe  zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹ so³ectwa sprawdzane s¹ przez pracownika wymienionego w ust. 1 pod wzglêdem zgodnoci z planem finansowo-rzeczowym a poprawnoci merytorycznej przez w³aciwego pracownika Urzêdu Gminy.
3. Dokumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 opisuje so³tys lub inna osoba upowa¿niona przez zebranie wiejskie, a zatwierdzaj¹ do realizacji Skarbnik, Wójt
Gminy lub Sekretarz Gminy.
4. Kontrolê wykorzystywania rodków finansowych przez
so³ectwo sprawuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy zawiesza wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego w sprawie planu finansowo-rzeczowego lub
inne uchwa³y, których realizacja narusza³aby postanowienia niniejszego statutu lub inne przepisy prawa.
6. W przypadku okrelonym w ust. 5 Wójt Gminy wzywa
do usuniêcia uchybieñ zawartych w uchwa³ach.
Rozdzia³ V
Zasady i tryb wyborów
oraz odwo³ywania organów so³ectwa
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na now¹ kadencjê
zwo³uje nowo wybrany Wójt Gminy (zgodnie z § 10
niniejszego statutu).
2. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania, podaje informacjê o warunkach wa¿noci zebrania oraz wyznacza sporód cz³onków Rady Gminy
i pracowników Urzêdu przewodnicz¹cego zebrania. Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ tak¿e Wójt Gminy.
3. Zarz¹dzenie (zawiadomienie) Wójta Gminy o zwo³aniu
zebrania wiejskiego z informacj¹ okrelon¹ w ust. 2
musi byæ podane do wiadomoci mieszkañców so³ectwa nie póniej ni¿ 7 dni przed dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów so³ectwa
wymagana jest obecnoæ na zebraniu co najmniej 10%
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego quorum, wybory przeprowadza siê w II (drugim)
terminie bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
Informacja o II (drugim) terminie musi byæ podana w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 przy czym II
(drugi) termin mo¿e byæ wyznaczony w tym samym
dniu co termin I (pierwszy).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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3. Decyzjê o przeprowadzeniu zebrania w II (drugim) terminie podejmuje przewodnicz¹cy zebrania.

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe

§ 23

§ 26

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa ani jego wspó³ma³¿onek.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania (przygotowanie kart do
g³osowania, czuwanie nad poprawnoci¹ i tajnoci¹
g³osowania),
3) ustalenie i og³oszenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach g³osowania. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.

Zmiany statutu so³ectwa uchwala Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z so³ectwem.

§ 24
1. Wybory so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo g³osowania maj¹ mieszkañcy so³ectwa, stale w nim
zamieszkuj¹cy, uprawnieni do g³osowania w wyborach
do rady gminy.
2. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z winy umylnej lub z chêci zysku.
3. Za wybranego uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
4. Szczegó³owe zasady g³osowania (wzór karty do g³osowania, warunki wa¿noci g³osu itp.) ustala Wójt
Gminy.
§ 25
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej mog¹ tak¿e sami z³o¿yæ rezygnacjê ze swoich funkcji. Rezygnacja musi byæ
dokonana na pimie.
3. Odwo³anie z funkcji nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanych osób i w trybie g³osowania tajnego.
4. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 zebranie wiejskie przyjmuje j¹ w g³osowaniu jawnym.
5. Z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o odwo³anie
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej mo¿e wyst¹piæ co
najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu
wiejskim mieszkañców. Do wniosku musi byæ do³¹czona lista zawieraj¹ca nastêpuj¹ce rubryki  nazwisko
i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
6. Wójt Gminy po sprawdzeniu poprawnoci formalnej
wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia g³osowania w sprawie odwo³ania i wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej. Zebranie zwo³uje siê a
wybory przeprowadza w trybie okrelonym w § 21,
22, 23, 24.
7. Odwo³anie i wybory dotycz¹ce wy³¹cznie sk³adu rady
so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie
zwo³ane przez so³tysa. O terminie wyborów nale¿y
powiadomiæ Wójta Gminy.

§ 27
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje w sposób wi¹¿¹cy Wójt Gminy.

1572
UCHWA£A Nr V/53/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Ryjewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) i art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Ryjewo stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 44/90 Rady Gminy w Ryjewie z
dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samorz¹du Mieszkañców Wsi dla so³ectwa Ryjewo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/53/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA RYJEWO
SPIS TRECI
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Zakres dzia³ania, zadania so³ectwa i sposób
ich realizacji
Rozdzia³ III Organizacja i zadania organów so³ectwa
Rozdzia³ IV Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa, nadzór i kontrola
Rozdzia³ V Zasady i tryb wyborów oraz odwo³ywania organów so³ectwa
Rozdzia³ VI Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo Ryjewo stanowi jednostkê pomocnicz¹ Gminy Ryjewo.
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2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoci: Ryjewo i M¹tki.
§2
1. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
2. Granice so³ectwa zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹czniki* do niniejszego statutu.
§3
So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
2) Statutu Gminy Ryjewo,
3) Niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania,
zadania so³ectwa i sposób ich realizacji
§4
1. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne dla funkcjonowania so³ectwa nie zastrze¿one ustawami b¹d innymi aktami prawnymi na rzecz
innych podmiotów, a w szczególnoci dla organów
gminy.
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y w szczególnoci:
1) Zarz¹dzanie, w przypadku wydzielenia przez Radê
Gminy So³ectwu do dyspozycji, czêci¹ mienia komunalnego a tak¿e decydowanie o wykorzystaniu
rodków bud¿etowych przeznaczonych przez Radê
Gminy na realizacjê zadañ so³ectwa,
2) organizowanie wspólnych prac oraz przedsiêwziêæ
na rzecz so³ectwa zw³aszcza w zakresie:
a) remontów i utrzymania dróg, obiektów kulturalnych, owiatowych, s³u¿by zdrowia, ochrony
p.po¿., sportowych, itp.,
b) utrzymania czystoci i porz¹dku,
c) estetyzacji wsi i ochrony rodowiska,
3) rozpatrywanie, opiniowanie i za³atwianie spraw zwi¹zanych z warunkami socjalno-bytowymi so³ectwa,
funkcjonowaniem placówek owiatowo-wychowawczych, kulturalnych, bibliotek, orodków zdrowia i innych spraw istotnych dla mieszkañców so³ectw a
tak¿e przekazanych do zaopiniowania so³ectwu przez
organy gminy.
3. So³ectwo  poprzez swoje organy ma prawo wyra¿ania opinii oraz zg³aszania wniosków dotycz¹cych funkcjonowania na jego terenie gminnych jednostek organizacyjnych a zw³aszcza kulturalnych i owiatowych.
§5
1. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 1) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez podejmowanie czynnoci
zapewniaj¹cych zgodne z prawem dysponowanie rodkami bud¿etowymi wydzielonymi na realizacjê zadañ
so³ectwa przez Radê Gminy.
2. Dysponowanie wszystkimi rodkami przyznanymi so³ectwu odbywa siê w ramach planu finansowo-rzeczowego uchwalanego corocznie przez zebranie wiejskie.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 2) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) organizowanie czynów spo³ecznych,
2) uczestnictwo lub organizowanie we w³asnym zakresie akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
3) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla
osób niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub znajduj¹cych siê w innej trudnej sytuacji
¿yciowej,
4) wystêpowanie z inicjatywami maj¹cymi na celu zapewnienie w³aciwej opieki, organizacji czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) wystêpowanie z inicjatyw¹ organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
6) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego a tak¿e
ochrony p.po¿.
4. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 3 so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:
1) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,
2) organizowanie konsultacji spo³ecznych (w szczególnoci projektów uchwa³ i zarz¹dzeñ organów gminy) w sprawach o du¿ym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta Gminy, komisji Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi, u³atwianie radnym kontaktów z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków
dotycz¹cych so³ectwa,
5) przygotowywanie projektów oraz wystêpowanie z
wnioskami do fundacji o dotacje na rzecz so³ectwa.
5. Uchwa³y, opinie oraz wnioski so³ectwo przekazuje
Wójtowi Gminy, który nadaje im dalszy bieg, b¹d w
inny sposób je wykorzystuje.
§6
1. Realizuj¹c swoje uprawnienia okrelone w § 4 ust. 3
so³ectwo ma prawo przeprowadzenia oglêdzin i wizytacji gminnych jednostek organizacyjnych w tym szkó³,
wietlic, przedszkoli, obiektów kulturalnych.
2. Wizytacje i oglêdziny, o których mowa w pkt 1 mog¹
byæ prowadzone przez cz³onków rady so³eckiej w porozumieniu z administratorami (kierownikami) tych jednostek.
3. Za zgod¹ zainteresowanych, wizytacj¹ mog¹ byæ objête indywidualne posesje  w zakresie przestrzegania
podjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³ dotycz¹cych
porz¹dku i estetyki wsi.
§7
So³ectwo posiada uprawnienia do wystêpowania jako
samodzielny podmiot (np. jako strona w postêpowaniu
administracyjnym), b¹d s¹dowym w zakresie spraw nale¿¹cych do jego w³aciwoci, o ile dopuszczaj¹ to przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce i zapisy niniejszego statutu.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e:
1) nawi¹zywaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami,
2) zawieraæ porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób
wykonania wspólnych zadañ,
3) podejmowaæ wspólne uchwa³y z innymi so³ectwami.

Dziennik Urzêdowy
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Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
3. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa. Dzia³ania so³tysa wspomaga rada so³ecka.
4. Na czele rady so³eckiej stoi so³tys.
5. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹
uprawnion¹ do kontroli sposobu zarz¹dzania mieniem
i gospodarki finansowej so³ectwa.
6. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ inne komisje b¹d
zespo³y do za³atwienia b¹d opiniowania okrelonych
spraw, okrelaj¹c zakres i czas ich dzia³ania.
7. Zebranie wiejskie sporód cz³onków rady so³eckiej
wyznacza  na wniosek so³tysa  osobê, która w przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez so³tysa (choroba, wyjazd itp.) zastêpuje go i w okresie
zastêpstwa posiada wszystkie uprawnienia przys³uguj¹ce so³tysowi.
§ 10
1. Kadencja so³tysa i cz³onków rady so³eckiej trwa 4 lata,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 3-mce od daty posiedzenia nowo
wybranej Rady Gminy, na którym swoje lubowanie
z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy organizuje kampaniê wyborcz¹ organów
so³ectwa.
§ 11
1. So³tys, rada so³ecka, komisje maj¹ obowi¹zek przestrzegania prawa, zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci
i jawnoci pracy.
2. So³tys  co najmniej raz w roku  nie póniej ni¿ do
koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku jest zobowi¹zany z³o¿yæ przed zebraniem wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci rady so³eckiej.
3. Zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym decyduje o
przyjêciu tego sprawozdania.
§ 12
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje so³tysa, cz³onków rady so³eckiej,
cz³onków komisji i zespo³ów,
2) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy,
3) rozpatruje roczne sprawozdanie z pracy so³tysa i rady so³eckiej,
4) podejmuje uchwa³y w sprawach nale¿¹cych do kompetencji zebrania.
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
wyra¿ania opinii i zajmowania stanowiska w sprawach
okrelonych w § 4 ust. 3.
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy prawo wybierania radnych do Rady Gminy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców,
2) organów gminy.
2. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów okrelonych w ust. 1 so³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty dostarczenia wniosku. Termin zebrania zwo³ywanego na
wniosek organów gminy so³tys uzgadnia z tymi organami.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania na wniosek
osób i organów okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 lub nie
zwo³ania zebrania w terminie okrelonym w ust. 2 zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy ustalaj¹c jego termin oraz miejsce i wyznaczaj¹c jednoczenie swojego
przedstawiciela do udzia³u w zebraniu zwo³anym w tym
trybie. Przedstawiciel Wójta w przypadku nieobecnoci so³tysa lub odmowy prowadzenia przez niego zebrania jest uprawniony do przewodniczenia zebraniu
wiejskiemu.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, z zastrze¿eniem § 21 i 22,
gdy:
1) udzia³ w zebraniu bierze co najmniej 10% mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
2) zawiadomienie o zwo³aniu zebrania zawieraj¹ce proponowany porz¹dek obrad zosta³o na co najmniej 5
dni przed terminem zebrania wywieszone na tablicy
og³oszeñ lub w innych ustalonych miejscach,
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uzyska siê wymaganego quorum, zebranie wiejskie mo¿e byæ przeprowadzone w II terminie (równie¿ w tym samym dniu)
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. Decyzjê
o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje so³tys lub
w przypadku okrelonym w § 14 ust. 3 Wójt lub osoba
wyznaczona przez Wójta Gminy.
3. Informacje o mo¿liwoci odbycia zebrania w II terminie umieszcza siê w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e zebranie
postanowi inaczej lub gdy obowi¹zek g³osowania tajnego wynika z przepisów szczególnych.
§ 16
1. So³tys:
1) zwo³uje zebranie wiejskie,
2) kieruje prac¹ rady so³eckiej,
3) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
4) bierze udzia³ w naradach so³tysów oraz sesjach Rady
Gminy,
5) wykonuje czynnoci zwi¹zane z zarz¹dzaniem mieniem i gospodark¹ finansow¹ w zakresie upowa¿nienia udzielonego mu przez zebranie wiejskie,
6) sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdania z dzia³alnoci swojej i rady so³eckiej,
7) wykonuje czynnoci z zakresu administracji publicznej a w szczególnoci:
a) wspó³dzia³a z wójtem w realizacji na terenie so³ectwa zadañ dotycz¹cych:
 obronnoci i obrony cywilnej,
 przestrzegania gminnych przepisów porz¹dkowych i innych zarz¹dzeñ porz¹dkowych,
 bezpieczeñstwa publicznego i przeciwpo¿arowego,
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2.
3.
4.
5.

 opieki spo³ecznej,
 administrowania mieniem komunalnym,
 ochrony ¿ycia i zdrowia,
 rodowiska naturalnego,
 kultury, owiaty, sportu, turystyki i rekreacji,
 podnoszenia stanu sanitarnego, utrzymania
czystoci i estetyki,
 zapobiegania powodzi.
b) potwierdza okolicznoci i okrelone fakty w trakcie postêpowania administracyjnego lub innego,
je¿eli potwierdzenia takiego wymagaj¹ przepisy
lub zwróci siê o to organ Gminy lub Wójt Gminy,
c) opiniuje w uzasadnionych przypadkach  na wniosek zainteresowanych mieszkañców podania kierowane do Wójta Gminy.
Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków so³tys korzysta z ochrony prawnej, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym.
So³tys pos³uguje siê pieczêci¹. Wzór pieczêci ustala
Wójt Gminy.
Na domu, w którym mieszka so³tys musi znajdowaæ
siê w widocznym miejscu tablica z napisem SO£TYS.
Wyposa¿enie w rodki techniczne, tablice og³oszeñ,
pieczêcie itp. Zapewnia ze rodków bud¿etu gminy
Urz¹d Gminy.
§ 17

1. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób, w tym so³tysa.
2. Zebranie wiejskie ustala liczbê cz³onków rady so³eckiej z uwzglêdnieniem ust. 1.
3. Rada so³ecka:
1) wspomaga so³tysa w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
2) podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi so³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ zebrania, w szczególnoci rocznego
planu finansowo-rzeczowego, regulaminu(zasad) korzystania z mienia,
4) rada so³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez so³tysa w miarê potrzeby, nie rzadziej
jednak ni¿ raz na kwarta³.
Rozdzia³ IV
Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa.
Nadzór i kontrola.
§ 18
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji na mocy uchwa³y Rady
Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa.
2. Zasady korzystania z mienia (np. regulaminy), podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du tym
mieniem ustala zebranie wiejskie.
3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du so³ectwo mo¿e podejmowaæ czynnoci zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia, utrzymaniem go w stanie niepogorszonym.
§ 19
1. Dochody so³ectwa stanowi¹:
1) rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy na
realizacjê zadañ so³ectwa,

2.

3.

4.

5.
6.
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2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z organizacji imprez, itp.,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
Podstaw¹ gospodarki finansowej i rzeczowej so³ectwa
jest uchwalony przez zebranie wiejskie plan finansowo-rzeczowy obejmuj¹cy plan wszystkich dochodów
i wydatków so³ectwa. Wzór planu finansowo-rzeczowego (wg klasyfikacji bud¿etowej) ustalany jest zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przez Wójta Gminy.
Plan finansowo-rzeczowy na rok bud¿etowy zebranie
wiejskie uchwala najpóniej w terminie 30 dni od daty
uchwalenia bud¿etu gminy przez Radê Gminy. Do czasu uchwalenia planu finansowo-rzeczowego podstaw¹ do dysponowania rodkami finansowymi przez
so³ectwo w roku bud¿etowym jest projekt bud¿etu lub
bud¿et gminy.
rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ so³ectwa, pokrywaj¹cych siê z zadaniami w³asnymi gminy, okrelonymi w ustawach.
W szczególnoci mog¹ byæ przeznaczone na dzia³alnoæ spo³eczn¹, wychowawcz¹, kulturaln¹ so³ectwa,
w tym dofinansowanie dzia³alnoci zespo³ów folklorystycznych, KGW, jednostek OSP, dzia³alnoæ sportow¹,
owiatow¹ itp.
rodki finansowe so³ectwa nie mog¹ byæ przeznaczone na cele niezgodne z przepisami prawa.
So³tys i upowa¿nieni przez zebranie wiejskie cz³onkowie rady so³eckiej w trakcie realizacji planu finansowo-rzeczowego maj¹ prawo do podejmowania czynnoci powoduj¹cych skutki prawne w zakresie dysponowania rodkami finansowymi i zarz¹dzeniem mieniem a w szczególnoci:
1) do podpisywania dokumentów finansowych,
2) uzgadniania  w porozumieniu z Wójtem Gminy,
wykonania okrelonych prac z zastrze¿eniem koniecznoci przestrzegania ustawy o zamówieniach
publicznych,
3) dokonywanie innych czynnoci okrelonych przepisami prawa i niniejszego statutu.
§ 20

1. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi wg obowi¹zuj¹cych przepisów wyznaczony przez
Skarbnika Gminy pracownik referatu Finansowego
Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty finansowe  zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹ so³ectwa sprawdzane s¹ przez pracownika wymienionego w ust. 1 pod wzglêdem zgodnoci z planem finansowo-rzeczowym a poprawnoci merytorycznej przez w³aciwego pracownika Urzêdu Gminy.
3. Dokumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 opisuje so³tys lub inna osoba upowa¿niona przez zebranie wiejskie, a zatwierdzaj¹ do realizacji Skarbnik, Wójt
Gminy lub Sekretarz Gminy.
4. Kontrolê wykorzystywania rodków finansowych przez
so³ectwo sprawuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy zawiesza wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego w sprawie planu finansowo-rzeczowego lub
inne uchwa³y, których realizacja narusza³aby postanowienia niniejszego statutu lub inne przepisy prawa.
6. W przypadku okrelonym w ust. 5 Wójt Gminy wzywa
do usuniêcia uchybieñ zawartych w uchwa³ach.
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Rozdzia³ V
Zasady i tryb wyborów
oraz odwo³ywania organów so³ectwa
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na now¹ kadencjê
zwo³uje nowo wybrany Wójt Gminy (zgodnie z § 10
niniejszego statutu).
2. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ, godzinê zebrania, podaje informacjê o warunkach wa¿noci
zebrania oraz wyznacza sporód cz³onków Rady Gminy i pracowników Urzêdu przewodnicz¹cego zebrania.
Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ tak¿e Wójt Gminy.
3. Zarz¹dzenie (zawiadomienie) Wójta Gminy o zwo³aniu
zebrania wiejskiego z informacj¹ okrelon¹ w ust. 2
musi byæ podane do wiadomoci mieszkañców so³ectwa nie póniej ni¿ 7 dni przed dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów so³ectwa
wymagana jest obecnoæ na zebraniu co najmniej 10%
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego quorum, wybory przeprowadza siê w II (drugim)
terminie bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
Informacja o II (drugim) terminie musi byæ podana w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 przy czym II
(drugi) termin mo¿e byæ wyznaczony w tym samym
dniu co termin I (pierwszy).
3. Decyzjê o przeprowadzeniu zebrania w II (drugim) terminie podejmuje przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa ani jego wspó³ma³¿onek.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania (przygotowanie kart do
g³osowania, czuwanie nad poprawnoci¹ i tajnoci¹
g³osowania),
3) ustalenie i og³oszenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach g³osowania. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 24
1. Wybory so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo g³osowania maj¹ mieszkañcy so³ectwa, stale w nim
zamieszkuj¹cy, uprawnieni do g³osowania w wyborach
do rady gminy.
2. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z winy umylnej lub z chêci zysku.
3. Za wybranego uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
4. Szczegó³owe zasady g³osowania (wzór karty do g³osowania, warunki wa¿noci g³osu itp.) ustala Wójt
Gminy.

§ 25
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej mog¹ tak¿e sami z³o¿yæ rezygnacjê ze swoich funkcji. Rezygnacja musi byæ
dokonana na pimie.
3. Odwo³anie z funkcji nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanych osób i w trybie g³osowania tajnego.
4. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 zebranie wiejskie przyjmuje j¹ w g³osowaniu jawnym.
5. Z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o odwo³anie
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej mo¿e wyst¹piæ co
najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu
wiejskim mieszkañców. Do wniosku musi byæ do³¹czona lista zawieraj¹ca nastêpuj¹ce rubryki  nazwisko
i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
6. Wójt Gminy po sprawdzeniu poprawnoci formalnej
wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia g³osowania w sprawie odwo³ania i wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej. Zebranie zwo³uje siê a
wybory przeprowadza w trybie okrelonym w § 21,
22, 23, 24.
7. Odwo³anie i wybory dotycz¹ce wy³¹cznie sk³adu rady
so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie
zwo³ane przez so³tysa. O terminie wyborów nale¿y
powiadomiæ Wójta Gminy.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 26
Zmiany statutu so³ectwa uchwala Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z so³ectwem.
§ 27
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje w sposób wi¹¿¹cy Wójt Gminy.

1573
UCHWA£A Nr V/54/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Straszewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) i art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Straszewo stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 45/90 Rady Gminy w Ryjewie z
dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samorz¹du Mieszkañców Wsi dla so³ectwa Straszewo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty

 4065 

Poz. 1573

jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/54/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA STRASZEWO
SPIS TRECI
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Zakres dzia³ania, zadania so³ectwa i sposób
ich realizacji
Rozdzia³ III Organizacja i zadania organów so³ectwa
Rozdzia³ IV Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa, nadzór i kontrola
Rozdzia³ V Zasady i tryb wyborów oraz odwo³ywania organów so³ectwa
Rozdzia³ VI Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo Straszewo stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Ryjewo.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoæ Straszewo.
§2
1. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
2. Granice so³ectwa zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹czniki* do niniejszego statutu.
§3
So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
2) Statutu Gminy Ryjewo,
3) Niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania,
zadania so³ectwa i sposób ich realizacji
§4
1. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne dla funkcjonowania so³ectwa nie zastrze¿one ustawami b¹d innymi aktami prawnymi na rzecz
innych podmiotów, a w szczególnoci dla organów
gminy.
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y w szczególnoci:
1) Zarz¹dzanie, w przypadku wydzielenia przez Radê
Gminy So³ectwu do dyspozycji, czêci¹ mienia komunalnego a tak¿e decydowanie o wykorzystaniu
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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rodków bud¿etowych przeznaczonych przez Radê
Gminy na realizacjê zadañ so³ectwa,
2) organizowanie wspólnych prac oraz przedsiêwziêæ
na rzecz so³ectwa zw³aszcza w zakresie:
a) remontów i utrzymania dróg, obiektów kulturalnych, owiatowych, s³u¿by zdrowia, ochrony
p.po¿., sportowych, itp.,
b) utrzymania czystoci i porz¹dku,
c) estetyzacji wsi i ochrony rodowiska,
3) rozpatrywanie, opiniowanie i za³atwianie spraw zwi¹zanych z warunkami socjalno-bytowymi so³ectwa,
funkcjonowaniem placówek owiatowo-wychowawczych, kulturalnych, bibliotek, orodków zdrowia i innych spraw istotnych dla mieszkañców so³ectw a
tak¿e przekazanych do zaopiniowania so³ectwu przez
organy gminy.
3. So³ectwo  poprzez swoje organy ma prawo wyra¿ania opinii oraz zg³aszania wniosków dotycz¹cych funkcjonowania na jego terenie gminnych jednostek organizacyjnych a zw³aszcza kulturalnych i owiatowych.
§5
1. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 1) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez podejmowanie czynnoci
zapewniaj¹cych zgodne z prawem dysponowanie rodkami bud¿etowymi wydzielonymi na realizacjê zadañ
so³ectwa przez Radê Gminy.
2. Dysponowanie wszystkimi rodkami przyznanymi so³ectwu odbywa siê w ramach planu finansowo-rzeczowego uchwalanego corocznie przez zebranie wiejskie.
3. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 2) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) organizowanie czynów spo³ecznych,
2) uczestnictwo lub organizowanie we w³asnym zakresie akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
3) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla
osób niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub znajduj¹cych siê w innej trudnej sytuacji
¿yciowej,
4) wystêpowanie z inicjatywami maj¹cymi na celu zapewnienie w³aciwej opieki, organizacji czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) wystêpowanie z inicjatyw¹ organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
6) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego a tak¿e
ochrony p.po¿.
4. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 3 so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:
1) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,
2) organizowanie konsultacji spo³ecznych (w szczególnoci projektów uchwa³ i zarz¹dzeñ organów gminy) w sprawach o du¿ym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta Gminy, komisji Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi, u³atwianie radnym kontaktów z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków
dotycz¹cych so³ectwa,
5) przygotowywanie projektów oraz wystêpowanie z
wnioskami do fundacji o dotacje na rzecz so³ectwa.
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5. Uchwa³y, opinie oraz wnioski so³ectwo przekazuje
Wójtowi Gminy, który nadaje im dalszy bieg, b¹d w
inny sposób je wykorzystuje.
§6
1. Realizuj¹c swoje uprawnienia okrelone w § 4 ust. 3
so³ectwo ma prawo przeprowadzenia oglêdzin i wizytacji gminnych jednostek organizacyjnych w tym szkó³,
wietlic, przedszkoli, obiektów kulturalnych.
2. Wizytacje i oglêdziny, o których mowa w pkt 1 mog¹
byæ prowadzone przez cz³onków rady so³eckiej w porozumieniu z administratorami (kierownikami) tych jednostek.
3. Za zgod¹ zainteresowanych, wizytacj¹ mog¹ byæ objête indywidualne posesje  w zakresie przestrzegania
podjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³ dotycz¹cych
porz¹dku i estetyki wsi.
§7
So³ectwo posiada uprawnienia do wystêpowania jako
samodzielny podmiot (np. jako strona w postêpowaniu
administracyjnym), b¹d s¹dowym w zakresie spraw nale¿¹cych do jego w³aciwoci, o ile dopuszczaj¹ to przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce i zapisy niniejszego statutu.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e:
1) nawi¹zywaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami,
2) zawieraæ porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób
wykonania wspólnych zadañ,
3) podejmowaæ wspólne uchwa³y z innymi so³ectwami.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
3. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa. Dzia³ania so³tysa wspomaga rada so³ecka.
4. Na czele rady so³eckiej stoi so³tys.
5. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹
uprawnion¹ do kontroli sposobu zarz¹dzania mieniem
i gospodarki finansowej so³ectwa.
6. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ inne komisje b¹d
zespo³y do za³atwienia b¹d opiniowania okrelonych
spraw, okrelaj¹c zakres i czas ich dzia³ania.
7. Zebranie wiejskie sporód cz³onków rady so³eckiej
wyznacza  na wniosek so³tysa  osobê, która w przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez so³tysa (choroba, wyjazd itp.) zastêpuje go i w okresie
zastêpstwa posiada wszystkie uprawnienia przys³uguj¹ce so³tysowi.
§ 10
1. Kadencja so³tysa i cz³onków rady so³eckiej trwa 4 lata,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 3-mce od daty posiedzenia nowo
wybranej Rady Gminy, na którym swoje lubowanie
z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy organizuje kampaniê wyborcz¹ organów
so³ectwa.

§ 11
1. So³tys, rada so³ecka, komisje maj¹ obowi¹zek przestrzegania prawa, zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci
i jawnoci pracy.
2. So³tys  co najmniej raz w roku  nie póniej ni¿ do
koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku jest zobowi¹zany z³o¿yæ przed zebraniem wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci rady so³eckiej.
3. Zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym decyduje o
przyjêciu tego sprawozdania.
§ 12
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje so³tysa, cz³onków rady so³eckiej,
cz³onków komisji i zespo³ów,
2) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy,
3) rozpatruje roczne sprawozdanie z pracy so³tysa i rady so³eckiej,
4) podejmuje uchwa³y w sprawach nale¿¹cych do kompetencji zebrania.
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
wyra¿ania opinii i zajmowania stanowiska w sprawach
okrelonych w § 4 ust. 3.
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy prawo wybierania radnych do Rady Gminy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców,
2) organów gminy.
2. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów okrelonych w ust. 1 so³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty dostarczenia wniosku. Termin zebrania zwo³ywanego na
wniosek organów gminy so³tys uzgadnia z tymi organami.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania na wniosek
osób i organów okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 lub nie
zwo³ania zebrania w terminie okrelonym w ust. 2 zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy ustalaj¹c jego termin oraz miejsce i wyznaczaj¹c jednoczenie swojego
przedstawiciela do udzia³u w zebraniu zwo³anym w tym
trybie. Przedstawiciel Wójta w przypadku nieobecnoci so³tysa lub odmowy prowadzenia przez niego zebrania jest uprawniony do przewodniczenia zebraniu
wiejskiemu.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, z zastrze¿eniem § 21 i 22,
gdy:
1) udzia³ w zebraniu bierze co najmniej 10% mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
2) zawiadomienie o zwo³aniu zebrania zawieraj¹ce proponowany porz¹dek obrad zosta³o na co najmniej 5
dni przed terminem zebrania wywieszone na tablicy
og³oszeñ lub w innych ustalonych miejscach,
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uzyska siê wymaganego quorum, zebranie wiejskie mo¿e byæ przeprowadzone w II terminie (równie¿ w tym samym dniu)
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bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. Decyzjê
o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje so³tys lub
w przypadku okrelonym w § 14 ust. 3 Wójt lub osoba
wyznaczona przez Wójta Gminy.
3. Informacje o mo¿liwoci odbycia zebrania w II terminie umieszcza siê w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e zebranie
postanowi inaczej lub gdy obowi¹zek g³osowania tajnego wynika z przepisów szczególnych.
§ 16
1. So³tys:
1) zwo³uje zebranie wiejskie,
2) kieruje prac¹ rady so³eckiej,
3) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
4) bierze udzia³ w naradach so³tysów oraz sesjach Rady
Gminy,
5) wykonuje czynnoci zwi¹zane z zarz¹dzaniem mieniem i gospodark¹ finansow¹ w zakresie upowa¿nienia udzielonego mu przez zebranie wiejskie,
6) sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdania z dzia³alnoci swojej i rady so³eckiej,
7) wykonuje czynnoci z zakresu administracji publicznej a w szczególnoci:
a) wspó³dzia³a z wójtem w realizacji na terenie so³ectwa zadañ dotycz¹cych:
 obronnoci i obrony cywilnej,
 przestrzegania gminnych przepisów porz¹dkowych i innych zarz¹dzeñ porz¹dkowych,
 bezpieczeñstwa publicznego i przeciwpo¿arowego,
 opieki spo³ecznej,
 administrowania mieniem komunalnym,
 ochrony ¿ycia i zdrowia,
 rodowiska naturalnego,
 kultury, owiaty, sportu, turystyki i rekreacji,
 podnoszenia stanu sanitarnego, utrzymania czystoci i estetyki,
 zapobiegania powodzi.
b) potwierdza okolicznoci i okrelone fakty w trakcie
postêpowania administracyjnego lub innego, je¿eli
potwierdzenia takiego wymagaj¹ przepisy lub zwróci
siê o to organ Gminy lub Wójt Gminy,
c) opiniuje w uzasadnionych przypadkach  na wniosek zainteresowanych mieszkañców podania kierowane do Wójta Gminy.
2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków so³tys korzysta z ochrony prawnej, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym.
3. So³tys pos³uguje siê pieczêci¹. Wzór pieczêci ustala
Wójt Gminy.
4. Na domu, w którym mieszka so³tys musi znajdowaæ
siê w widocznym miejscu tablica z napisem SO£TYS.
5. Wyposa¿enie w rodki techniczne, tablice og³oszeñ,
pieczêcie itp. Zapewnia ze rodków bud¿etu gminy
Urz¹d Gminy.
§ 17
1. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób, w tym so³tysa.
2. Zebranie wiejskie ustala liczbê cz³onków rady so³eckiej z uwzglêdnieniem ust. 1.
3. Rada so³ecka:
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1) wspomaga so³tysa w prowadzeniu i za³atwianiu spraw
so³ectwa,
2) podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi so³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ zebrania, w szczególnoci rocznego planu
finansowo-rzeczowego, regulaminu(zasad) korzystania
z mienia,
4) rada so³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych
przez so³tysa w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
Rozdzia³ IV
Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa.
Nadzór i kontrola.
§ 18
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji na mocy uchwa³y Rady
Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa.
2. Zasady korzystania z mienia (np. regulaminy), podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du tym
mieniem ustala zebranie wiejskie.
3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du so³ectwo mo¿e podejmowaæ czynnoci zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia, utrzymaniem go w stanie niepogorszonym.
§ 19
1. Dochody so³ectwa stanowi¹:
1) rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy na
realizacjê zadañ so³ectwa,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z organizacji imprez, itp.,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej i rzeczowej so³ectwa
jest uchwalony przez zebranie wiejskie plan finansowo-rzeczowy obejmuj¹cy plan wszystkich dochodów
i wydatków so³ectwa. Wzór planu finansowo-rzeczowego (wg klasyfikacji bud¿etowej) ustalany jest zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przez Wójta Gminy.
3. Plan finansowo-rzeczowy na rok bud¿etowy zebranie
wiejskie uchwala najpóniej w terminie 30 dni od daty
uchwalenia bud¿etu gminy przez Radê Gminy. Do czasu uchwalenia planu finansowo-rzeczowego podstaw¹ do dysponowania rodkami finansowymi przez
so³ectwo w roku bud¿etowym jest projekt bud¿etu lub
bud¿et gminy.
4. rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ so³ectwa, pokrywaj¹cych siê z zadaniami w³asnymi gminy, okrelonymi w ustawach.
W szczególnoci mog¹ byæ przeznaczone na dzia³alnoæ spo³eczn¹, wychowawcz¹, kulturaln¹ so³ectwa,
w tym dofinansowanie dzia³alnoci zespo³ów folklorystycznych, KGW, jednostek OSP, dzia³alnoæ sportow¹,
owiatow¹ itp.
5. rodki finansowe so³ectwa nie mog¹ byæ przeznaczone na cele niezgodne z przepisami prawa.
6. So³tys i upowa¿nieni przez zebranie wiejskie cz³onkowie rady so³eckiej w trakcie realizacji planu finansowo-rzeczowego maj¹ prawo do podejmowania czynnoci powoduj¹cych skutki prawne w zakresie dysponowania rodkami finansowymi i zarz¹dzeniem mieniem a w szczególnoci:
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1) do podpisywania dokumentów finansowych,
2) uzgadniania  w porozumieniu z Wójtem Gminy, wykonania okrelonych prac z zastrze¿eniem koniecznoci przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych,
3) dokonywanie innych czynnoci okrelonych przepisami prawa i niniejszego statutu.
§ 20
1. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi wg obowi¹zuj¹cych przepisów wyznaczony przez
Skarbnika Gminy pracownik referatu Finansowego
Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty finansowe  zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹ so³ectwa sprawdzane s¹ przez pracownika wymienionego w ust. 1 pod wzglêdem zgodnoci z planem finansowo-rzeczowym a poprawnoci merytorycznej przez w³aciwego pracownika Urzêdu Gminy.
3. Dokumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 opisuje so³tys lub inna osoba upowa¿niona przez zebranie wiejskie, a zatwierdzaj¹ do realizacji Skarbnik, Wójt
Gminy lub Sekretarz Gminy.
4. Kontrolê wykorzystywania rodków finansowych przez
so³ectwo sprawuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy zawiesza wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego w sprawie planu finansowo-rzeczowego lub
inne uchwa³y, których realizacja narusza³aby postanowienia niniejszego statutu lub inne przepisy prawa.
6. W przypadku okrelonym w ust. 5 Wójt Gminy wzywa
do usuniêcia uchybieñ zawartych w uchwa³ach.
Rozdzia³ V
Zasady i tryb wyborów
oraz odwo³ywania organów so³ectwa
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na now¹ kadencjê
zwo³uje nowo wybrany Wójt Gminy (zgodnie z § 10
niniejszego statutu).
2. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ, godzinê zebrania, podaje informacjê o warunkach wa¿noci
zebrania oraz wyznacza sporód cz³onków Rady Gminy i pracowników Urzêdu przewodnicz¹cego zebrania.
Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ tak¿e Wójt Gminy.
3. Zarz¹dzenie (zawiadomienie) Wójta Gminy o zwo³aniu
zebrania wiejskiego z informacj¹ okrelon¹ w ust. 2
musi byæ podane do wiadomoci mieszkañców so³ectwa nie póniej ni¿ 7 dni przed dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów so³ectwa
wymagana jest obecnoæ na zebraniu co najmniej 10%
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego quorum, wybory przeprowadza siê w II (drugim)
terminie bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
Informacja o II (drugim) terminie musi byæ podana w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 przy czym II
(drugi) termin mo¿e byæ wyznaczony w tym samym
dniu co termin I (pierwszy).
3. Decyzjê o przeprowadzeniu zebrania w II (drugim) terminie podejmuje przewodnicz¹cy zebrania.

§ 23
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa ani jego wspó³ma³¿onek.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania (przygotowanie kart do
g³osowania, czuwanie nad poprawnoci¹ i tajnoci¹
g³osowania),
3) ustalenie i og³oszenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach g³osowania. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 24
1. Wybory so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo g³osowania maj¹ mieszkañcy so³ectwa, stale w nim
zamieszkuj¹cy, uprawnieni do g³osowania w wyborach
do rady gminy.
2. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z winy umylnej lub z chêci zysku.
3. Za wybranego uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
4. Szczegó³owe zasady g³osowania (wzór karty do g³osowania, warunki wa¿noci g³osu itp.) ustala Wójt
Gminy.
§ 25
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej mog¹ tak¿e sami z³o¿yæ rezygnacjê ze swoich funkcji. Rezygnacja musi byæ
dokonana na pimie.
3. Odwo³anie z funkcji nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanych osób i w trybie g³osowania tajnego.
4. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 zebranie wiejskie przyjmuje j¹ w g³osowaniu jawnym.
5. Z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o odwo³anie
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej mo¿e wyst¹piæ co
najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu
wiejskim mieszkañców. Do wniosku musi byæ do³¹czona lista zawieraj¹ca nastêpuj¹ce rubryki  nazwisko
i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
6. Wójt Gminy po sprawdzeniu poprawnoci formalnej
wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia g³osowania w sprawie odwo³ania i wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej. Zebranie zwo³uje siê a
wybory przeprowadza w trybie okrelonym w § 21,
22, 23, 24.
7. Odwo³anie i wybory dotycz¹ce wy³¹cznie sk³adu rady
so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie
zwo³ane przez so³tysa. O terminie wyborów nale¿y
powiadomiæ Wójta Gminy.
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Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
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2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoæ Trzciano.

§ 26

§2

Zmiany statutu so³ectwa uchwala Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z so³ectwem.

1. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
2. Granice so³ectwa zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹czniki* do niniejszego statutu.

§ 27
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje w sposób wi¹¿¹cy Wójt Gminy.

1574
UCHWA£A Nr V/55/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Trzciano.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) i art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Trzciano stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 46/90 Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samorz¹du Mieszkañców Wsi dla so³ectwa Trzciano.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/55/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA TRZCIANO
SPIS TRECI
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Zakres dzia³ania, zadania so³ectwa i sposób
ich realizacji
Rozdzia³ III Organizacja i zadania organów so³ectwa
Rozdzia³ IV Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa, nadzór i kontrola
Rozdzia³ V Zasady i tryb wyborów oraz odwo³ywania organów so³ectwa
Rozdzia³ VI Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo Trzciano stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Ryjewo.

§3
So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
2) Statutu Gminy Ryjewo,
3) Niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania,
zadania so³ectwa i sposób ich realizacji
§4
1. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne dla funkcjonowania so³ectwa nie zastrze¿one ustawami b¹d innymi aktami prawnymi na rzecz
innych podmiotów, a w szczególnoci dla organów
gminy.
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y w szczególnoci:
1) Zarz¹dzanie, w przypadku wydzielenia przez Radê
Gminy So³ectwu do dyspozycji, czêci¹ mienia komunalnego a tak¿e decydowanie o wykorzystaniu
rodków bud¿etowych przeznaczonych przez Radê
Gminy na realizacjê zadañ so³ectwa,
2) organizowanie wspólnych prac oraz przedsiêwziêæ
na rzecz so³ectwa zw³aszcza w zakresie:
a) remontów i utrzymania dróg, obiektów kulturalnych, owiatowych, s³u¿by zdrowia, ochrony
p.po¿., sportowych, itp.,
b) utrzymania czystoci i porz¹dku,
c) estetyzacji wsi i ochrony rodowiska,
3) rozpatrywanie, opiniowanie i za³atwianie spraw zwi¹zanych z warunkami socjalno-bytowymi so³ectwa,
funkcjonowaniem placówek owiatowo-wychowawczych, kulturalnych, bibliotek, orodków zdrowia i innych spraw istotnych dla mieszkañców so³ectw a
tak¿e przekazanych do zaopiniowania so³ectwu przez
organy gminy.
3. So³ectwo  poprzez swoje organy ma prawo wyra¿ania opinii oraz zg³aszania wniosków dotycz¹cych funkcjonowania na jego terenie gminnych jednostek organizacyjnych a zw³aszcza kulturalnych i owiatowych.
§5
1. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 1) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez podejmowanie czynnoci
zapewniaj¹cych zgodne z prawem dysponowanie rodkami bud¿etowymi wydzielonymi na realizacjê zadañ
so³ectwa przez Radê Gminy.
2. Dysponowanie wszystkimi rodkami przyznanymi so³ectwu odbywa siê w ramach planu finansowo-rzeczowego uchwalanego corocznie przez zebranie wiejskie.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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3. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 2) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) organizowanie czynów spo³ecznych,
2) uczestnictwo lub organizowanie we w³asnym zakresie akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
3) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla
osób niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub znajduj¹cych siê w innej trudnej sytuacji
¿yciowej,
4) wystêpowanie z inicjatywami maj¹cymi na celu zapewnienie w³aciwej opieki, organizacji czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) wystêpowanie z inicjatyw¹ organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
6) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego a tak¿e
ochrony p.po¿.
4. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 3 so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:
1) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,
2) organizowanie konsultacji spo³ecznych (w szczególnoci projektów uchwa³ i zarz¹dzeñ organów gminy) w sprawach o du¿ym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta Gminy, komisji Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi, u³atwianie radnym kontaktów z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków
dotycz¹cych so³ectwa,
5) przygotowywanie projektów oraz wystêpowanie z
wnioskami do fundacji o dotacje na rzecz so³ectwa.
5. Uchwa³y, opinie oraz wnioski so³ectwo przekazuje
Wójtowi Gminy, który nadaje im dalszy bieg, b¹d w
inny sposób je wykorzystuje.
§6
1. Realizuj¹c swoje uprawnienia okrelone w § 4 ust. 3
so³ectwo ma prawo przeprowadzenia oglêdzin i wizytacji gminnych jednostek organizacyjnych w tym szkó³,
wietlic, przedszkoli, obiektów kulturalnych.
2. Wizytacje i oglêdziny, o których mowa w pkt 1 mog¹
byæ prowadzone przez cz³onków rady so³eckiej w porozumieniu z administratorami (kierownikami) tych jednostek.
3. Za zgod¹ zainteresowanych, wizytacj¹ mog¹ byæ objête indywidualne posesje  w zakresie przestrzegania
podjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³ dotycz¹cych
porz¹dku i estetyki wsi.
§7
So³ectwo posiada uprawnienia do wystêpowania jako
samodzielny podmiot (np. jako strona w postêpowaniu
administracyjnym), b¹d s¹dowym w zakresie spraw nale¿¹cych do jego w³aciwoci, o ile dopuszczaj¹ to przepisy
powszechnie obowi¹zuj¹ce i zapisy niniejszego statutu.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e:
1) nawi¹zywaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami,
2) zawieraæ porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób
wykonania wspólnych zadañ,
3) podejmowaæ wspólne uchwa³y z innymi so³ectwami.

Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
3. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa. Dzia³ania so³tysa wspomaga rada so³ecka.
4. Na czele rady so³eckiej stoi so³tys.
5. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹
uprawnion¹ do kontroli sposobu zarz¹dzania mieniem
i gospodarki finansowej so³ectwa.
6. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ inne komisje b¹d
zespo³y do za³atwienia b¹d opiniowania okrelonych
spraw, okrelaj¹c zakres i czas ich dzia³ania.
7. Zebranie wiejskie sporód cz³onków rady so³eckiej
wyznacza  na wniosek so³tysa  osobê, która w przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez so³tysa (choroba, wyjazd itp.) zastêpuje go i w okresie
zastêpstwa posiada wszystkie uprawnienia przys³uguj¹ce so³tysowi.
§ 10
1. Kadencja so³tysa i cz³onków rady so³eckiej trwa 4 lata,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 3-mce od daty posiedzenia nowo
wybranej Rady Gminy, na którym swoje lubowanie
z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy organizuje kampaniê wyborcz¹ organów
so³ectwa.
§ 11
1. So³tys, rada so³ecka, komisje maj¹ obowi¹zek przestrzegania prawa, zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci
i jawnoci pracy.
2. So³tys  co najmniej raz w roku  nie póniej ni¿ do
koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku jest zobowi¹zany z³o¿yæ przed zebraniem wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci rady so³eckiej.
3. Zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym decyduje o
przyjêciu tego sprawozdania.
§ 12
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje so³tysa, cz³onków rady so³eckiej,
cz³onków komisji i zespo³ów,
2) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy,
3) rozpatruje roczne sprawozdanie z pracy so³tysa i rady so³eckiej,
4) podejmuje uchwa³y w sprawach nale¿¹cych do kompetencji zebrania.
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
wyra¿ania opinii i zajmowania stanowiska w sprawach
okrelonych w § 4 ust. 3.
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy prawo wybierania radnych do Rady Gminy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
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1) co najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców,
2) organów gminy.
2. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów okrelonych w ust. 1 so³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty dostarczenia wniosku. Termin zebrania zwo³ywanego na
wniosek organów gminy so³tys uzgadnia z tymi organami.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania na wniosek
osób i organów okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 lub nie
zwo³ania zebrania w terminie okrelonym w ust. 2 zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy ustalaj¹c jego termin oraz miejsce i wyznaczaj¹c jednoczenie swojego
przedstawiciela do udzia³u w zebraniu zwo³anym w tym
trybie. Przedstawiciel Wójta w przypadku nieobecnoci so³tysa lub odmowy prowadzenia przez niego zebrania jest uprawniony do przewodniczenia zebraniu
wiejskiemu.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, z zastrze¿eniem § 21 i 22,
gdy:
1) udzia³ w zebraniu bierze co najmniej 10% mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
2) zawiadomienie o zwo³aniu zebrania zawieraj¹ce proponowany porz¹dek obrad zosta³o na co najmniej 5
dni przed terminem zebrania wywieszone na tablicy
og³oszeñ lub w innych ustalonych miejscach,
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uzyska siê wymaganego quorum, zebranie wiejskie mo¿e byæ przeprowadzone w II terminie (równie¿ w tym samym dniu)
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. Decyzjê
o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje so³tys lub
w przypadku okrelonym w § 14 ust. 3 Wójt lub osoba
wyznaczona przez Wójta Gminy.
3. Informacje o mo¿liwoci odbycia zebrania w II terminie umieszcza siê w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e zebranie
postanowi inaczej lub gdy obowi¹zek g³osowania tajnego wynika z przepisów szczególnych.
§ 16
1. So³tys:
1) zwo³uje zebranie wiejskie,
2) kieruje prac¹ rady so³eckiej,
3) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
4) bierze udzia³ w naradach so³tysów oraz sesjach Rady
Gminy,
5) wykonuje czynnoci zwi¹zane z zarz¹dzaniem mieniem i gospodark¹ finansow¹ w zakresie upowa¿nienia udzielonego mu przez zebranie wiejskie,
6) sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdania z dzia³alnoci swojej i rady so³eckiej,
7) wykonuje czynnoci z zakresu administracji publicznej a w szczególnoci:
a) wspó³dzia³a z wójtem w realizacji na terenie so³ectwa zadañ dotycz¹cych:
 obronnoci i obrony cywilnej,
 przestrzegania gminnych przepisów porz¹dkowych i innych zarz¹dzeñ porz¹dkowych,
 bezpieczeñstwa publicznego i przeciwpo¿arowego,

2.
3.
4.
5.
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 opieki spo³ecznej,
 administrowania mieniem komunalnym,
 ochrony ¿ycia i zdrowia,
 rodowiska naturalnego,
 kultury, owiaty, sportu, turystyki i rekreacji,
 podnoszenia stanu sanitarnego, utrzymania
czystoci i estetyki,
 zapobiegania powodzi.
b) potwierdza okolicznoci i okrelone fakty w trakcie postêpowania administracyjnego lub innego,
je¿eli potwierdzenia takiego wymagaj¹ przepisy
lub zwróci siê o to organ Gminy lub Wójt Gminy,
c) opiniuje w uzasadnionych przypadkach  na wniosek zainteresowanych mieszkañców podania kierowane do Wójta Gminy.
Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków so³tys korzysta z ochrony prawnej, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym.
So³tys pos³uguje siê pieczêci¹. Wzór pieczêci ustala
Wójt Gminy.
Na domu, w którym mieszka so³tys musi znajdowaæ
siê w widocznym miejscu tablica z napisem SO£TYS.
Wyposa¿enie w rodki techniczne, tablice og³oszeñ,
pieczêcie itp. Zapewnia ze rodków bud¿etu gminy
Urz¹d Gminy.
§ 17

1. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób, w tym so³tysa.
2. Zebranie wiejskie ustala liczbê cz³onków rady so³eckiej z uwzglêdnieniem ust. 1.
3. Rada so³ecka:
1) wspomaga so³tysa w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
2) podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi so³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ zebrania, w szczególnoci rocznego
planu finansowo-rzeczowego, regulaminu(zasad) korzystania z mienia,
4) rada so³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez so³tysa w miarê potrzeby, nie rzadziej
jednak ni¿ raz na kwarta³.
Rozdzia³ IV
Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa.
Nadzór i kontrola.
§ 18
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji na mocy uchwa³y Rady
Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa.
2. Zasady korzystania z mienia (np. regulaminy), podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du tym
mieniem ustala zebranie wiejskie.
3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du so³ectwo mo¿e podejmowaæ czynnoci zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia, utrzymaniem go w stanie niepogorszonym.
§ 19
1. Dochody so³ectwa stanowi¹:
1) rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy na
realizacjê zadañ so³ectwa,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z organizacji imprez, itp.,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
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2. Podstaw¹ gospodarki finansowej i rzeczowej so³ectwa
jest uchwalony przez zebranie wiejskie plan finansowo-rzeczowy obejmuj¹cy plan wszystkich dochodów
i wydatków so³ectwa. Wzór planu finansowo-rzeczowego (wg klasyfikacji bud¿etowej) ustalany jest zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przez Wójta Gminy.
3. Plan finansowo-rzeczowy na rok bud¿etowy zebranie
wiejskie uchwala najpóniej w terminie 30 dni od daty
uchwalenia bud¿etu gminy przez Radê Gminy. Do czasu uchwalenia planu finansowo-rzeczowego podstaw¹ do dysponowania rodkami finansowymi przez
so³ectwo w roku bud¿etowym jest projekt bud¿etu lub
bud¿et gminy.
4. rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ so³ectwa, pokrywaj¹cych siê z zadaniami w³asnymi gminy, okrelonymi w ustawach.
W szczególnoci mog¹ byæ przeznaczone na dzia³alnoæ spo³eczn¹, wychowawcz¹, kulturaln¹ so³ectwa,
w tym dofinansowanie dzia³alnoci zespo³ów folklorystycznych, KGW, jednostek OSP, dzia³alnoæ sportow¹,
owiatow¹ itp.
5. rodki finansowe so³ectwa nie mog¹ byæ przeznaczone na cele niezgodne z przepisami prawa.
6. So³tys i upowa¿nieni przez zebranie wiejskie cz³onkowie rady so³eckiej w trakcie realizacji planu finansowo-rzeczowego maj¹ prawo do podejmowania czynnoci powoduj¹cych skutki prawne w zakresie dysponowania rodkami finansowymi i zarz¹dzeniem mieniem a w szczególnoci:
1) do podpisywania dokumentów finansowych,
2) uzgadniania  w porozumieniu z Wójtem Gminy,
wykonania okrelonych prac z zastrze¿eniem koniecznoci przestrzegania ustawy o zamówieniach
publicznych,
3) dokonywanie innych czynnoci okrelonych przepisami prawa i niniejszego statutu.
§ 20
1. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi wg obowi¹zuj¹cych przepisów wyznaczony przez
Skarbnika Gminy pracownik referatu Finansowego
Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty finansowe  zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹ so³ectwa sprawdzane s¹ przez pracownika wymienionego w ust. 1 pod wzglêdem zgodnoci z planem finansowo-rzeczowym a poprawnoci merytorycznej przez w³aciwego pracownika Urzêdu Gminy.
3. Dokumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 opisuje so³tys lub inna osoba upowa¿niona przez zebranie wiejskie, a zatwierdzaj¹ do realizacji Skarbnik, Wójt
Gminy lub Sekretarz Gminy.
4. Kontrolê wykorzystywania rodków finansowych przez
so³ectwo sprawuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy zawiesza wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego w sprawie planu finansowo-rzeczowego lub
inne uchwa³y, których realizacja narusza³aby postanowienia niniejszego statutu lub inne przepisy prawa.
6. W przypadku okrelonym w ust. 5 Wójt Gminy wzywa
do usuniêcia uchybieñ zawartych w uchwa³ach.

Rozdzia³ V
Zasady i tryb wyborów
oraz odwo³ywania organów so³ectwa
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na now¹ kadencjê
zwo³uje nowo wybrany Wójt Gminy (zgodnie z § 10
niniejszego statutu).
2. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ, godzinê zebrania, podaje informacjê o warunkach wa¿noci
zebrania oraz wyznacza sporód cz³onków Rady Gminy i pracowników Urzêdu przewodnicz¹cego zebrania.
Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ tak¿e Wójt Gminy.
3. Zarz¹dzenie (zawiadomienie) Wójta Gminy o zwo³aniu
zebrania wiejskiego z informacj¹ okrelon¹ w ust. 2
musi byæ podane do wiadomoci mieszkañców so³ectwa nie póniej ni¿ 7 dni przed dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów so³ectwa
wymagana jest obecnoæ na zebraniu co najmniej 10%
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego quorum, wybory przeprowadza siê w II (drugim)
terminie bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
Informacja o II (drugim) terminie musi byæ podana w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 przy czym II
(drugi) termin mo¿e byæ wyznaczony w tym samym
dniu co termin I (pierwszy).
3. Decyzjê o przeprowadzeniu zebrania w II (drugim) terminie podejmuje przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa ani jego wspó³ma³¿onek.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania (przygotowanie kart do
g³osowania, czuwanie nad poprawnoci¹ i tajnoci¹
g³osowania),
3) ustalenie i og³oszenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach g³osowania. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 24
1. Wybory so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo g³osowania maj¹ mieszkañcy so³ectwa, stale w nim
zamieszkuj¹cy, uprawnieni do g³osowania w wyborach
do rady gminy.
2. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z winy umylnej lub z chêci zysku.
3. Za wybranego uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
4. Szczegó³owe zasady g³osowania (wzór karty do g³osowania, warunki wa¿noci g³osu itp.) ustala Wójt
Gminy.
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§ 25

§3

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej mog¹ tak¿e sami z³o¿yæ rezygnacjê ze swoich funkcji. Rezygnacja musi byæ
dokonana na pimie.
3. Odwo³anie z funkcji nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanych osób i w trybie g³osowania tajnego.
4. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 zebranie wiejskie przyjmuje j¹ w g³osowaniu jawnym.
5. Z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o odwo³anie
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej mo¿e wyst¹piæ co
najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu
wiejskim mieszkañców. Do wniosku musi byæ do³¹czona lista zawieraj¹ca nastêpuj¹ce rubryki  nazwisko
i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
6. Wójt Gminy po sprawdzeniu poprawnoci formalnej
wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia g³osowania w sprawie odwo³ania i wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej. Zebranie zwo³uje siê a
wybory przeprowadza w trybie okrelonym w § 21,
22, 23, 24.
7. Odwo³anie i wybory dotycz¹ce wy³¹cznie sk³adu rady
so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie
zwo³ane przez so³tysa. O terminie wyborów nale¿y
powiadomiæ Wójta Gminy.

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

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 26
Zmiany statutu so³ectwa uchwala Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z so³ectwem.
§ 27
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje w sposób wi¹¿¹cy Wójt Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/56/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
STATUT SO£ECTWA WATKOWICE
SPIS TRECI
Rozdzia³ I Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II Zakres dzia³ania, zadania so³ectwa i sposób
ich realizacji
Rozdzia³ III Organizacja i zadania organów so³ectwa
Rozdzia³ IV Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa, nadzór i kontrola
Rozdzia³ V Zasady i tryb wyborów oraz odwo³ywania organów so³ectwa
Rozdzia³ VI Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo Watkowice stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Ryjewo.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoci: Watkowice, Klecewko, Watkowice Ma³e.
§2
1. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
2. Granice so³ectwa zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹czniki* do niniejszego statutu.
§3

1575
UCHWA£A Nr V/56/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu So³ectwa Watkowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) i art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Watkowice stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 47/90 Rady Gminy w Ryjewie z
dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samorz¹du Mieszkañców Wsi dla so³ectwa Watkowice.

So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególnoci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
2) Statutu Gminy Ryjewo,
3) Niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania,
zadania so³ectwa i sposób ich realizacji
§4
1. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne dla funkcjonowania so³ectwa nie zastrze¿one ustawami b¹d innymi aktami prawnymi na rzecz
innych podmiotów, a w szczególnoci dla organów
gminy.
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y w szczególnoci:
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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1) Zarz¹dzanie, w przypadku wydzielenia przez Radê
Gminy So³ectwu do dyspozycji, czêci¹ mienia komunalnego a tak¿e decydowanie o wykorzystaniu
rodków bud¿etowych przeznaczonych przez Radê
Gminy na realizacjê zadañ so³ectwa,
2) organizowanie wspólnych prac oraz przedsiêwziêæ
na rzecz so³ectwa zw³aszcza w zakresie:
a) remontów i utrzymania dróg, obiektów kulturalnych, owiatowych, s³u¿by zdrowia, ochrony
p.po¿., sportowych, itp.,
b) utrzymania czystoci i porz¹dku,
c) estetyzacji wsi i ochrony rodowiska,
3) rozpatrywanie, opiniowanie i za³atwianie spraw zwi¹zanych z warunkami socjalno-bytowymi so³ectwa,
funkcjonowaniem placówek owiatowo-wychowawczych, kulturalnych, bibliotek, orodków zdrowia i innych spraw istotnych dla mieszkañców so³ectw a
tak¿e przekazanych do zaopiniowania so³ectwu przez
organy gminy.
3. So³ectwo  poprzez swoje organy ma prawo wyra¿ania opinii oraz zg³aszania wniosków dotycz¹cych funkcjonowania na jego terenie gminnych jednostek organizacyjnych a zw³aszcza kulturalnych i owiatowych.
§5
1. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 1) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez podejmowanie czynnoci
zapewniaj¹cych zgodne z prawem dysponowanie rodkami bud¿etowymi wydzielonymi na realizacjê zadañ
so³ectwa przez Radê Gminy.
2. Dysponowanie wszystkimi rodkami przyznanymi so³ectwu odbywa siê w ramach planu finansowo-rzeczowego uchwalanego corocznie przez zebranie wiejskie.
3. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 2) so³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) organizowanie czynów spo³ecznych,
2) uczestnictwo lub organizowanie we w³asnym zakresie akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sanitarnego, porz¹dku i estetyki so³ectwa,
3) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla
osób niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub znajduj¹cych siê w innej trudnej sytuacji
¿yciowej,
4) wystêpowanie z inicjatywami maj¹cymi na celu zapewnienie w³aciwej opieki, organizacji czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,
5) wystêpowanie z inicjatyw¹ organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
6) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego a tak¿e
ochrony p.po¿.
4. Zadania okrelone w § 4 ust. 2 pkt 3 so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:
1) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,
2) organizowanie konsultacji spo³ecznych (w szczególnoci projektów uchwa³ i zarz¹dzeñ organów gminy) w sprawach o du¿ym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta Gminy, komisji Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
4) wspó³pracê z radnymi, u³atwianie radnym kontaktów z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków
dotycz¹cych so³ectwa,

5) przygotowywanie projektów oraz wystêpowanie z
wnioskami do fundacji o dotacje na rzecz so³ectwa.
5. Uchwa³y, opinie oraz wnioski so³ectwo przekazuje
Wójtowi Gminy, który nadaje im dalszy bieg, b¹d w
inny sposób je wykorzystuje.
§6
1. Realizuj¹c swoje uprawnienia okrelone w § 4 ust. 3
so³ectwo ma prawo przeprowadzenia oglêdzin i wizytacji gminnych jednostek organizacyjnych w tym szkó³,
wietlic, przedszkoli, obiektów kulturalnych.
2. Wizytacje i oglêdziny, o których mowa w pkt 1 mog¹
byæ prowadzone przez cz³onków rady so³eckiej w porozumieniu z administratorami (kierownikami) tych jednostek.
3. Za zgod¹ zainteresowanych, wizytacj¹ mog¹ byæ objête indywidualne posesje  w zakresie przestrzegania
podjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³ dotycz¹cych
porz¹dku i estetyki wsi.
§7
So³ectwo posiada uprawnienia do wystêpowania jako
samodzielny podmiot (np. jako strona w postêpowaniu
administracyjnym), b¹d s¹dowym w zakresie spraw nale¿¹cych do jego w³aciwoci, o ile dopuszczaj¹ to przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce i zapisy niniejszego statutu.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo mo¿e:
1) nawi¹zywaæ wspó³pracê z innymi so³ectwami,
2) zawieraæ porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób
wykonania wspólnych zadañ,
3) podejmowaæ wspólne uchwa³y z innymi so³ectwami.
Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§9
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
2. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym so³ectwa.
3. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa. Dzia³ania so³tysa wspomaga rada so³ecka.
4. Na czele rady so³eckiej stoi so³tys.
5. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹
uprawnion¹ do kontroli sposobu zarz¹dzania mieniem
i gospodarki finansowej so³ectwa.
6. Zebranie wiejskie mo¿e powo³aæ inne komisje b¹d
zespo³y do za³atwienia b¹d opiniowania okrelonych
spraw, okrelaj¹c zakres i czas ich dzia³ania.
7. Zebranie wiejskie sporód cz³onków rady so³eckiej
wyznacza  na wniosek so³tysa  osobê, która w przypadku niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez so³tysa (choroba, wyjazd itp.) zastêpuje go i w okresie
zastêpstwa posiada wszystkie uprawnienia przys³uguj¹ce so³tysowi.
§ 10
1. Kadencja so³tysa i cz³onków rady so³eckiej trwa 4 lata,
nie d³u¿ej jednak ni¿ 3-mce od daty posiedzenia nowo
wybranej Rady Gminy, na którym swoje lubowanie
z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
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2. Wójt Gminy organizuje kampaniê wyborcz¹ organów
so³ectwa.
§ 11
1. So³tys, rada so³ecka, komisje maj¹ obowi¹zek przestrzegania prawa, zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci
i jawnoci pracy.
2. So³tys  co najmniej raz w roku  nie póniej ni¿ do
koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku jest zobowi¹zany z³o¿yæ przed zebraniem wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci rady so³eckiej.
3. Zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym decyduje o
przyjêciu tego sprawozdania.
§ 12
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje so³tysa, cz³onków rady so³eckiej,
cz³onków komisji i zespo³ów,
2) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy,
3) rozpatruje roczne sprawozdanie z pracy so³tysa i rady so³eckiej,
4) podejmuje uchwa³y w sprawach nale¿¹cych do kompetencji zebrania.
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
wyra¿ania opinii i zajmowania stanowiska w sprawach
okrelonych w § 4 ust. 3.
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy prawo wybierania radnych do Rady Gminy.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców,
2) organów gminy.
2. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów okrelonych w ust. 1 so³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ niezw³ocznie, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty dostarczenia wniosku. Termin zebrania zwo³ywanego na
wniosek organów gminy so³tys uzgadnia z tymi organami.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania na wniosek
osób i organów okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 lub nie
zwo³ania zebrania w terminie okrelonym w ust. 2 zebranie wiejskie zwo³uje Wójt Gminy ustalaj¹c jego termin oraz miejsce i wyznaczaj¹c jednoczenie swojego
przedstawiciela do udzia³u w zebraniu zwo³anym w tym
trybie. Przedstawiciel Wójta w przypadku nieobecnoci so³tysa lub odmowy prowadzenia przez niego zebrania jest uprawniony do przewodniczenia zebraniu
wiejskiemu.
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, z zastrze¿eniem § 21 i 22,
gdy:
1) udzia³ w zebraniu bierze co najmniej 10% mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
2) zawiadomienie o zwo³aniu zebrania zawieraj¹ce proponowany porz¹dek obrad zosta³o na co najmniej 5
dni przed terminem zebrania wywieszone na tablicy
og³oszeñ lub w innych ustalonych miejscach,
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2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uzyska siê wymaganego quorum, zebranie wiejskie mo¿e byæ przeprowadzone w II terminie (równie¿ w tym samym dniu)
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. Decyzjê
o odbyciu zebrania w II terminie podejmuje so³tys lub
w przypadku okrelonym w § 14 ust. 3 Wójt lub osoba
wyznaczona przez Wójta Gminy.
3. Informacje o mo¿liwoci odbycia zebrania w II terminie umieszcza siê w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e zebranie
postanowi inaczej lub gdy obowi¹zek g³osowania tajnego wynika z przepisów szczególnych.
§ 16
1. So³tys:
1) zwo³uje zebranie wiejskie,
2) kieruje prac¹ rady so³eckiej,
3) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz,
4) bierze udzia³ w naradach so³tysów oraz sesjach Rady
Gminy,
5) wykonuje czynnoci zwi¹zane z zarz¹dzaniem mieniem i gospodark¹ finansow¹ w zakresie upowa¿nienia udzielonego mu przez zebranie wiejskie,
6) sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdania z dzia³alnoci swojej i rady so³eckiej,
7) wykonuje czynnoci z zakresu administracji publicznej a w szczególnoci:
a) wspó³dzia³a z wójtem w realizacji na terenie so³ectwa zadañ dotycz¹cych:
 obronnoci i obrony cywilnej,
 przestrzegania gminnych przepisów porz¹dkowych i innych zarz¹dzeñ porz¹dkowych,
 bezpieczeñstwa publicznego i przeciwpo¿arowego,
 opieki spo³ecznej,
 administrowania mieniem komunalnym,
 ochrony ¿ycia i zdrowia,
 rodowiska naturalnego,
 kultury, owiaty, sportu, turystyki i rekreacji,
 podnoszenia stanu sanitarnego, utrzymania
czystoci i estetyki,
 zapobiegania powodzi.
b) potwierdza okolicznoci i okrelone fakty w trakcie postêpowania administracyjnego lub innego,
je¿eli potwierdzenia takiego wymagaj¹ przepisy
lub zwróci siê o to organ Gminy lub Wójt Gminy,
c) opiniuje w uzasadnionych przypadkach  na wniosek zainteresowanych mieszkañców podania kierowane do Wójta Gminy.
2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków so³tys korzysta z ochrony prawnej, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym.
3. So³tys pos³uguje siê pieczêci¹. Wzór pieczêci ustala
Wójt Gminy.
4. Na domu, w którym mieszka so³tys musi znajdowaæ
siê w widocznym miejscu tablica z napisem SO£TYS.
5. Wyposa¿enie w rodki techniczne, tablice og³oszeñ,
pieczêcie itp. Zapewnia ze rodków bud¿etu gminy
Urz¹d Gminy.
§ 17
1. Rada so³ecka liczy od 3 do 7 osób, w tym so³tysa.
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2. Zebranie wiejskie ustala liczbê cz³onków rady so³eckiej z uwzglêdnieniem ust. 1.
3. Rada so³ecka:
1) wspomaga so³tysa w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
2) podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi so³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ zebrania, w szczególnoci rocznego
planu finansowo-rzeczowego, regulaminu(zasad) korzystania z mienia,
4) rada so³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez so³tysa w miarê potrzeby, nie rzadziej
jednak ni¿ raz na kwarta³.
Rozdzia³ IV
Zarz¹dzanie mieniem, gospodarka finansowa.
Nadzór i kontrola.
§ 18
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji na mocy uchwa³y Rady
Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa.
2. Zasady korzystania z mienia (np. regulaminy), podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du tym
mieniem ustala zebranie wiejskie.
3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du so³ectwo mo¿e podejmowaæ czynnoci zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia, utrzymaniem go w stanie niepogorszonym.
§ 19
1. Dochody so³ectwa stanowi¹:
1) rodki wydzielone corocznie w bud¿ecie gminy na
realizacjê zadañ so³ectwa,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z organizacji imprez, itp.,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej i rzeczowej so³ectwa
jest uchwalony przez zebranie wiejskie plan finansowo-rzeczowy obejmuj¹cy plan wszystkich dochodów
i wydatków so³ectwa. Wzór planu finansowo-rzeczowego (wg klasyfikacji bud¿etowej) ustalany jest zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przez Wójta Gminy.
3. Plan finansowo-rzeczowy na rok bud¿etowy zebranie
wiejskie uchwala najpóniej w terminie 30 dni od daty
uchwalenia bud¿etu gminy przez Radê Gminy. Do czasu uchwalenia planu finansowo-rzeczowego podstaw¹ do dysponowania rodkami finansowymi przez
so³ectwo w roku bud¿etowym jest projekt bud¿etu lub
bud¿et gminy.
4. rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ so³ectwa, pokrywaj¹cych siê z zadaniami w³asnymi gminy, okrelonymi w ustawach.
W szczególnoci mog¹ byæ przeznaczone na dzia³alnoæ spo³eczn¹, wychowawcz¹, kulturaln¹ so³ectwa,
w tym dofinansowanie dzia³alnoci zespo³ów folklorystycznych, KGW, jednostek OSP, dzia³alnoæ sportow¹,
owiatow¹ itp.
5. rodki finansowe so³ectwa nie mog¹ byæ przeznaczone na cele niezgodne z przepisami prawa.
6. So³tys i upowa¿nieni przez zebranie wiejskie cz³onkowie rady so³eckiej w trakcie realizacji planu finansowo-rzeczowego maj¹ prawo do podejmowania czyn-

noci powoduj¹cych skutki prawne w zakresie dysponowania rodkami finansowymi i zarz¹dzeniem mieniem a w szczególnoci:
1) do podpisywania dokumentów finansowych,
2) uzgadniania  w porozumieniu z Wójtem Gminy,
wykonania okrelonych prac z zastrze¿eniem koniecznoci przestrzegania ustawy o zamówieniach
publicznych,
3) dokonywanie innych czynnoci okrelonych przepisami prawa i niniejszego statutu.
§ 20
1. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi wg obowi¹zuj¹cych przepisów wyznaczony przez
Skarbnika Gminy pracownik referatu Finansowego
Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty finansowe  zwi¹zane z gospodark¹ finansow¹ so³ectwa sprawdzane s¹ przez pracownika wymienionego w ust. 1 pod wzglêdem zgodnoci z planem finansowo-rzeczowym a poprawnoci merytorycznej przez w³aciwego pracownika Urzêdu Gminy.
3. Dokumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 opisuje so³tys lub inna osoba upowa¿niona przez zebranie wiejskie, a zatwierdzaj¹ do realizacji Skarbnik, Wójt
Gminy lub Sekretarz Gminy.
4. Kontrolê wykorzystywania rodków finansowych przez
so³ectwo sprawuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy zawiesza wykonanie uchwa³y zebrania
wiejskiego w sprawie planu finansowo-rzeczowego lub
inne uchwa³y, których realizacja narusza³aby postanowienia niniejszego statutu lub inne przepisy prawa.
6. W przypadku okrelonym w ust. 5 Wójt Gminy wzywa
do usuniêcia uchybieñ zawartych w uchwa³ach.
Rozdzia³ V
Zasady i tryb wyborów
oraz odwo³ywania organów so³ectwa
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej na now¹ kadencjê
zwo³uje nowo wybrany Wójt Gminy (zgodnie z § 10
niniejszego statutu).
2. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, dzieñ, godzinê zebrania, podaje informacjê o warunkach wa¿noci
zebrania oraz wyznacza sporód cz³onków Rady Gminy i pracowników Urzêdu przewodnicz¹cego zebrania.
Przewodnicz¹cym zebrania mo¿e byæ tak¿e Wójt Gminy.
3. Zarz¹dzenie (zawiadomienie) Wójta Gminy o zwo³aniu
zebrania wiejskiego z informacj¹ okrelon¹ w ust. 2
musi byæ podane do wiadomoci mieszkañców so³ectwa nie póniej ni¿ 7 dni przed dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów so³ectwa
wymagana jest obecnoæ na zebraniu co najmniej 10%
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego quorum, wybory przeprowadza siê w II (drugim)
terminie bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
Informacja o II (drugim) terminie musi byæ podana w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 przy czym II
(drugi) termin mo¿e byæ wyznaczony w tym samym
dniu co termin I (pierwszy).
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3. Decyzjê o przeprowadzeniu zebrania w II (drugim) terminie podejmuje przewodnicz¹cy zebrania.

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe

§ 23

§ 26

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów so³ectwa ani jego wspó³ma³¿onek.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania (przygotowanie kart do
g³osowania, czuwanie nad poprawnoci¹ i tajnoci¹
g³osowania),
3) ustalenie i og³oszenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach g³osowania. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.

Zmiany statutu so³ectwa uchwala Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z so³ectwem.

§ 24
1. Wybory so³tysa oraz cz³onków rady so³eckiej przeprowadza siê oddzielnie w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo g³osowania maj¹ mieszkañcy so³ectwa, stale w nim
zamieszkuj¹cy, uprawnieni do g³osowania w wyborach
do rady gminy.
2. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z winy umylnej lub z chêci zysku.
3. Za wybranego uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
4. Szczegó³owe zasady g³osowania (wzór karty do g³osowania, warunki wa¿noci g³osu itp.) ustala Wójt
Gminy.

§ 27
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje w sposób wi¹¿¹cy Wójt Gminy.

1576
UCHWA£A Nr VII/101/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki nr
654/9, czêci dzia³ek nr 652/1 i 653 we wsi Stê¿yca.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm:
1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18, ust. 2
pkt 5 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,
zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:

§ 25

§1

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej mog¹ tak¿e sami z³o¿yæ rezygnacjê ze swoich funkcji. Rezygnacja musi byæ
dokonana na pimie.
3. Odwo³anie z funkcji nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanych osób i w trybie g³osowania tajnego.
4. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 zebranie wiejskie przyjmuje j¹ w g³osowaniu jawnym.
5. Z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy o odwo³anie
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej mo¿e wyst¹piæ co
najmniej 10% uprawnionych do udzia³u w zebraniu
wiejskim mieszkañców. Do wniosku musi byæ do³¹czona lista zawieraj¹ca nastêpuj¹ce rubryki  nazwisko
i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
6. Wójt Gminy po sprawdzeniu poprawnoci formalnej
wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia g³osowania w sprawie odwo³ania i wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej. Zebranie zwo³uje siê a
wybory przeprowadza w trybie okrelonym w § 21,
22, 23, 24.
7. Odwo³anie i wybory dotycz¹ce wy³¹cznie sk³adu rady
so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie
zwo³ane przez so³tysa. O terminie wyborów nale¿y
powiadomiæ Wójta Gminy.

Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Stê¿yca zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXII/110/92 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 30 kwietnia
1992 r.(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 14, poz. 76 z pón.
zm.) oraz do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³kê nr 654/9 zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXX/222/2001 Rady Gminy Stê¿yca z dnia
29 marca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 72, poz. 864 z
dnia 10 wrzenia 2001 r.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹
zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz terenu obs³ugi komunikacji oznaczonego symbolami MN, KS o pow. ok. 1.25 ha przeznacza siê na cele
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Zasady podzia³u: minimalna wielkoæ dzia³ki nie mniej
ni¿ 1500 m², szerokoæ dzia³ek zlokalizowanych pomiêdzy ulic¹ lokaln¹ KD a ulic¹ Bernarda Sychty
Wysokoæ zabudowy: do 11 m, 2.5 kondygnacji
Procent pokrycia zabudow¹: do 20%
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Linie zabudowy: jak na rysunku planu: 6.0 m od ulicy
dojazdowej KD i ulicy Bernarda Sychty, 7.0 m od napowietrznej linii energetycznej SN 15 kv. 50.0 m od
granicy cmentarza.
Dachy: dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°.
Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ realizacji zabudowy towarzysz¹cej typu budynek gospodarczy, gara¿ oraz elementów ma³ej architektury.
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w
przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z ulicy dojazdowej KD poprowadzonej
od ulic Bernarda Sychty i ulicy Jana III Sobieskiego
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego
Odprowadzenie cieków: przy³¹czem kanalizacyjnym
do kolektora sanitarnego
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
60% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi KD wprowadziæ rz¹d drzew.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury: nie ustala
siê.
Stawka procentowa: 15%
Zagro¿enia: nie ustala siê
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w obrêbie otuliny Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 11/98 i 12/98
Wojewody Gdañskiego.
Teren po³o¿ony w granicach zewnêtrznego obszaru
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji
Wojewody Gdañskiego NrO-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.

KD
Funkcja: przeznacza siê na ulicê dojazdow¹ do zespo³u
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dzia³ek
o numerach ewidencyjnych gruntu od 654/1  654/8.
Wyklucza siê wykonywanie zjazdów na te dzia³ki bezporednio z ulicy Jana III Sobieskiego  drogi wojewódzkiej nr 214. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rysunku planu nie mniej ni¿ 10.0 m. Zagospodarowanie terenu winno byæ poprzedzone przebudow¹
skrzy¿owania drogi KD z drog¹ wojewódzk¹ do uzyskania parametrów zgodnych z przepisami Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. W sprawie warunków jakim powinny
odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³ce nr 654/9,
czêæ dzia³ek nr 652/1 i 653 we wsi Stê¿yca w gminie Stê¿yca.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
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 Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski
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UCHWA£A Nr VII/102/2003
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki nr
313/1 we wsi Stê¿yca.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm:
1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18, ust. 2
pkt 5 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,
zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Stê¿yca zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXII/110/92 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 30 kwietnia
1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 14, poz. 76 z pón.
zm.) wraz zpón. zm. wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych o pow. ok. 0.97 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug zdrowia.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug zdrowia.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
Zasady podzia³u: nie ustala siê
Wysokoæ zabudowy: do 11 m, 2.5 kondygnacji
Procent pokrycia zabudow¹: do 20%
Linie zabudowy: jak na rysunku planu: 30.0 m od lasu,
4.0 m od pozosta³ych granic dzia³ki
Dachy: dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°- 50°
Udogodnienia urbanistyczne:
mo¿liwoæ lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej typu budynek gospodarczy, gara¿ oraz elementów ma³ej architektury:
 mo¿liwoæ budowy obiektów mieszkalnych i us³ugowych jako odrêbnych budynków.
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w
przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z ulicy dojazdowej KD oraz drogi o numerze ewidencyjnym 324/1
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego
Odprowadzenie cieków: przy³¹czem kanalizacyjnym
do kolektora sanitarnego
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie, z powierzchni utwardzonych po podczyszcze-
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niu do stanu zgodnego z przepisami  do kanalizacji
deszczowej
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
60% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi KD wprowadziæ rz¹d drzew.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury: nie ustala
siê.
Stawka procentowa: 15%
Zagro¿enia: nie ustala siê
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w obrêbie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia
zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
KD
Funkcja: przeznacza siê na poszerzenie drogi dojazdowej do dzia³ki, szerokoæ poszerzenia jak na rysunku
planu.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³ce nr 654/9,
czêæ dzia³ek nr 652/1 i 653 we wsi Stê¿yca w gminie Stê¿yca.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
d) tereny us³ug zdrowia UZ,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD, (poszerzenie
istniej¹cej drogi),
f) miejsce w³¹czenia terenu do uk³adu komunikacyjnego.
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§3
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 Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski

1578
UCHWA£A Nr VII/103/2003
Rady Gminy w Stê¿ycy
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 249/12 we wsi ¯uromino.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm:
1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18, ust. 2
pkt 5 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,
zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 oraz z pón.
zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
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1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
R, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 249/12 o pow. ok. 0.96
ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN 1, MN 2
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego. Ustala siê standard akustyczny
jak dla zabudowy mieszkaniowej.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: zgodnie z rysunkiem planu, MN 2 - 4
dzia³ki wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 214
MN 1-3 dzia³ki wzd³u¿ drogi wewn¹trzosiedlowej KD 1
Wysokoæ zabudowy: do 8,5 m, 1.5 kondygnacji
Procent pokrycia zabudow¹: do 20%
Linie zabudowy: jak na rysunku planu: 20.0 m od skrajnej krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 214, 6.0 m
od drogi wewn¹trzosiedlowej KD 1, 4.0 m od granic
dzia³ek, 3.5 m od napowietrznej linii 0.4 kV
Dachy: dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°
Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ realizacji zabudowy towarzysz¹cej typu gara¿, budynek gospodarczy, elementów ma³ej architektury.
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w
przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd jednym zjazdem z drogi wojewódzkiej o
numerze 214 na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê tej drogi oraz drog¹ wewn¹trzosiedlow¹ KD 1
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego
Odprowadzenie cieków: czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych pod warunkiem udokumentowania ich wywozu do oczyszczalni cieków, po wybudowaniu kanalizacji wszystkie obiekty kubaturowe
nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
60% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi wojewódzkiej wprowadziæ na dzia³kach
szpaler drzew.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
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uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury: nie ustala
siê.
Stawka procentowa: 15%
Zagro¿enia: nie ustala siê
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w obrêbie otuliny Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 11/98 i 12/98
Wojewody Gdañskiego.
Teren po³o¿ony w granicach zewnêtrznego obszaru
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji
Wojewody Gdañskiego NrO-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Radni.
KI
Funkcja: przeznacza siê na korytarz do prowadzenia
liniowych elementów infrastruktury technicznej zlokalizowany wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 214. Szerokoæ
korytarza zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej ni¿
4.0 m.
KD 1
Funkcja: przeznacza siê na drogê wewn¹trzosiedlow¹
obs³uguj¹c¹ zespó³ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zjazd z drogi wojewódzkiej nr 214. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu: nie mniej ni¿ 10.0 m. Zagospodarowanie terenu
zabudowy mieszkaniowej winno byæ poprzedzone
wykonaniem zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogê
wewn¹trzosiedlow¹ o parametrach odpowiadaj¹cych
przepisom rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ drogi
publiczne i ich usytuowanie.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ki nr 249/12 we
wsi ¯uromino w gminie Stê¿yca w skali 1: 1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD 1,
f) korytarz do prowadzenia infrastruktury liniowej KI.

§3
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 Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3 ust. 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski
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Sygn. akt II SA/Gd 3257/00
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2003 r.
Naczelny S¹d Administracyjny Orodek Zamiejscowy w
Gdañsku w sk³adzie nastêpuj¹cym:
Przewodnicz¹cy: Sêdzia NSA Barbara Skrzycka-Pilch
Sêdziowie:
NSA Jan Jêdrkowiak
SO (del.) Arkadiusz Despot-M³adanowicz (spr.)
Protokolant:
Wanda Klik
po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2003 r.
sprawy ze skargi Franciszka M, Teresy B., Bo¿eny J., Jacka B., Marka J.
na uchwa³ê Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 22 wrzenia 2000 r.
Nr XXXI/165/2000
w przedmiocie okrelenia stawek op³at za usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
I. stwierdza niewa¿noæ zaskarzonej uchwa³y w czêci
ustalaj¹cej w punkcie 5 za³¹cznika Nr 1 op³atê za unieszkodliwienie odpadów komunalnych sta³ych na wysypisku i sk³adowania;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1579, 1580
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II. zas¹dza od Gminy Gniew na rzecz skar¿¹cych kwotê
210 (dwiecie dziesiêæ) z³otych tytu³em zwrotu kosztów postêpowania.
Na oryginale
w³aciwe podpisy
Za zgodnoæ
Sekretarz S¹du
podpis nieczytelny
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD820/1288-A/3064/2002/2003/I/S.A.
z dnia 11 lipca 2003 r.
W dniu 13 czerwca 2003 r. wp³yn¹³ wniosek Pana Zdzis³awa Rudnickiego, prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzib¹ w Potêgowie dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2002 r.
Nr OGD-820/1288-A/10/2002/I/JK, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek
op³at, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla
ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 30 kwietnia 2002 r. Nr OGD-820/1288A/10/2002/I/JK Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ Panu Zdzis³awowi Rudnickiemu, prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej z siedzib¹ w Potêgowie taryfê dla ciep³a na okres do dnia 30 czerwca 2003 r.

Pismem z dnia 9 czerwca 2003 r., uzupe³nionym pismem z dnia 1 lipca 2003 r. Przedsiêbiorstwo wnios³o
o zmianê w/w decyzji w zakresie przed³u¿enia terminu
obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 30 wrzenia
2003 r.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia
11 lipca 2003 r. Nr OGD820/1288-A/3064/2002/2003/I/SA
swoj¹ decyzjê z dnia 30 kwietnia 2002 r. Nr OGD-820/1288A/10/2002/I/JK zatwierdzaj¹c¹ taryfê dla ciep³a opracowan¹ przez Pana Zdzis³awa Rudnickiego, prowadz¹cego
dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej z siedzib¹ w Potêgowie, wyd³u¿aj¹c
okres stosowania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a do dnia 30 wrzenia 2003 r. Pozwoli to na dalsze ich stosowanie do czasu zatwierdzenia
drugiej taryfy dla ciep³a.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
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