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1766
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 3 lutego 2003 r.
pomiêdzy:
I. Powiatem Malborskim reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu w imieniu, którego dzia³aj¹:
1. Czes³aw Kownacki  Przewodnicz¹cy Zarz¹du
2. Waldemar Konopka  Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du
a
II. Powiatem Sztumskim reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu w imieniu, którego dzia³aj¹:
2. Zbigniew Zwolenkiewicz  Przewodnicz¹cy Zarz¹du
3. Krzysztof Mroczkowski  Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du
Na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1592, z pón. zm.).
Strony zawieraj¹ porozumienie o treci nastêpuj¹cej;
§1
Powiat Sztumski powierza wykonanie zadañ powiatu
dotycz¹ce orzekania w zakresie orzecznictwa o niepe³nosprawnoci dla mieszkañców powiatu sztumskiego.
Orzeczenie bêdzie wydawa³ Powiatowy Zespó³ ds. Spraw
Orzekania o Niepe³nosprawnoci w Malborku.
§2
1. Z tytu³u wykonywania zadañ Powiat Malborski otrzyma dotacjê w wysokoci wynikaj¹cej z dotacji Wojewody otrzymywanej przez powiat sztumski.
2. rodki, o których mowa w punkcie 1 bêd¹ przekazywane na rzecz Starostwa Powiatowego w Malborku
Plac S³owiañski 17 na rachunek BG¯ S.A O/Malbork
numer rachunku bankowego 20301228-3333-370021100.
§3
Dla osób o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci, którym stawienie siê na komisjê bêdzie sprawia³o du¿e trudnoci, bêdzie ustalony odrêbny termin, w którym komisja dokona orzecznictwa w miejscu zamieszkani niepe³nosprawnego. Wniosek o tego typu orzeczenia musi byæ
udokumentowany przez w³aciwego lekarza oraz pracownika socjalnego.
§4
1. Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci bêdzie wykonywa³ swoje zadania zgodnie
z ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123. poz. 776 z pón. zm.) oraz
przepisami wykonawczymi do wy¿ej wymienionej ustawy w obowi¹zuj¹cych terminach.
2. Legitymacjê i orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoci bêd¹ wystawiane przez Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoci w Malborku i przekazywane wnioskodawcom.
3. Strony ustalaj¹, ¿e:
3.1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zobowi¹zuje siê do szkolenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
w zakresie kompletowania dokumentów dla Powiatowego Zespo³u ds. Orzekania o Niepe³nospraw-

noci w Malborku i przesy³ania czystych wniosków
celem wydania zainteresowanym.
3.2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
zobowi¹zuje siê wszelkie materia³y szkoleniowe, informacyjne przekazywaæ do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie.
§5
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
zobowi¹zuje siê do archiwizacji orzeczeñ.
§6
1. Porozumienie zawiera siê na czas nieokrelony
2. Ka¿dej ze stron s³u¿y prawo rozwi¹zania z zachowaniem 6 miesiêcznego terminu wypowiedzenia (w systemie pó³rocznym).
§7
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ dla swej
wa¿noci zachowania formy pisemnej w postaci aneksu
do porozumienia.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
Powiat Malborski
Starosta
Cz. Kownacki
Wicestarosta
W. Konopna
Naczelnik
Wydzia³u Finansowego
D. Zab³ocka

Powiat Sztumski
Starosta
Z. Zwolenkiewicz
Wicestarosta
K. Mroczkowski
Skarbnik Powiatu
H. Redlin

1767
ANEKS
do porozumienia
z dnia 20 stycznia 2002 r.
sporz¹dzony dnia 19 lutego 2003 r.
pomiêdzy Starost¹ Sztumskim
a
Nadleniczym Nadlenictwa Kwidzyn
nastêpuj¹cej treci:
§1
Ustala siê za³¹cznik do niniejszego porozumienia w
brzmieniu:
ZA£¥CZNIK
 MiG Dzierzgoñ  99,00 ha,
 Miko³ajki Pomorskie  208,79 ha,
 Stary Targ  164,04 ha,
 MiG Sztum  136,37 ha.
Ogó³em powierzchnia lena przekazana w nadzór Nadlenictwa Kwidzyn wynosi 608.20 ha.
§2
Pozosta³e warunki porozumienia pozostaj¹ bez zmian.
Starosta Powiatu Sztumskiego
Z. Zwolenkiewicz

Nadleniczy
Nadlenictwa Kwidzyn
W. Kosecki
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1768
ANEKS
do porozumienia
z dnia 2 lipca 2002 r.
sporz¹dzony dnia 19 lutego 2003 r.
pomiêdzy Starost¹ Sztumskim
a
Nadleniczym Nadlenictwa Susz nastêpuj¹cej treci:

liwiaj¹ca wprowadzenie nowych zasad zabudowy i zagospodarowania.
2. Stworzenie podstaw materialno-prawnych do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Ochrona interesów publicznych o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym w zakresie obs³ugi ruchu turystycznego przypla¿owego.
§4

§1
Ustala siê za³¹cznik do niniejszego porozumienia w
brzmieniu:
ZA£¥CZNIK
Ogó³em powierzchnia lena przekazana w nadzór Nadlenictwa Susz wynosi132,04 ha.
§2
Pozosta³e warunki porozumienia pozostaj¹ bez zmian.
Starosta Powiatu Sztumskiego
Z. Zwolenkiewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Nadleniczy
Nadlenictwa Susz
M. Juchniewicz

1769
UCHWA£A Nr XLI/358/2002
Rady Gminy Stegna
z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug przypla¿owych
w Jantarze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139 ze zm.)  Rada Gminy Stegna uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
W miejscowym planie szczegó³owym zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar gmina Stegna, uchwalonym Uchwa³¹ Rady Gminy Nr XIII/107/91 z dnia
02.10.1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego
Nr 17 poz. 93 z dnia 31.12.1991 r. wprowadza siê zmiany
okrelone w tekcie i rysunku planu jako: UT  0,12 ha,
UG  0,17 ha, UG/UH  0,08 ha, UI  0,05 ha, RPU  0,23
ha.
§2
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug przypla¿owych przy ul. Morskiej w Jantarze zwany dalej planem.
2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1000.
3. Plan obejmuje obszar o powierzchni 2,5 ha wyznaczony granicami oznaczonymi na rysunku planu.
§3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Zmiana dotychczasowego przeznaczenia terenu umo¿-

Przedmiotem planu s¹ ustalenia obejmuj¹ce:
1. Przeznaczenie terenów objêtych planem pod:
a) zabudowê us³ug komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem UK w zakresie gastronomii (g),
handlu (h), obs³ugi przypla¿owego ruchu turystycznego (t);
b) zieleñ len¹ oznaczone na rysunku planu symbolem
ZL;
c) przystañ ryback¹ oznaczone na rysunku planu symbolem RR/UKgh;
d) komunikacjê uliczn¹ oznaczone na rysunku planu
symbolem KU  ulica zbiorcza (z)
2. Granice stref, którym przypisano ogólne zasady zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu lini¹ przerywan¹.
3. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach, oznaczone na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹.
4. Linie rozgraniczaj¹ce ulic, placów oraz ci¹gów pieszych
i rowerowych, oznaczone na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹.
5. Nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone na rysunku planu.
6. Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
oraz urz¹dzenia terenu.
7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu.
8. Zasady obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej.
§5
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie  nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136),
2) przepisach szczególnych i odrêbnych  nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych
(art. 104 Kodeksu postêpowania administracyjnego),
3) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Gminy Stegna o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
4) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zawarte w
niniejszej uchwale wraz z rysunkiem planu, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,
5) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu sporz¹dzony na mapie w skali 1:1 000, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
6) przeznaczeniu dominuj¹cym  nale¿y przez to rozumieæ
tak¹ funkcjê, która powinna przewa¿aæ (powy¿ej 50%)
na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi
7) przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ inne przeznaczenie terenu, nie stwarzaj¹ce uci¹¿liwoci dla dominuj¹cej funkcji podstawowej
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8) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
9) uci¹¿liwoci obiektów i urz¹dzeñ  nale¿y przez to rozumieæ negatywne ich oddzia³ywanie na otoczenie,
powodowane emisj¹ gazów i py³ów, zapachu, ha³asu,
promieniowania itp., a tak¿e wynikaj¹ce ze wzmo¿onego ruchu pojazdów, zwi¹zanego z funkcjonowaniem
tych obiektów i urz¹dzeñ.
Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru
§6
Ogólne zasady zagospodarowania
1. Wyznacza siê cztery nastêpuj¹ce strefy o odrêbnych
zasadach zagospodarowania:
a) strefa przystani rybackiej,
b) strefa k¹pieliskowa,
c) strefa koncentracji us³ug k¹pieliskowych,
d) strefa dojazdowa.
2. Strefa przystani rybackiej obejmuje wody, pla¿e, stok
domorski wydmy przedniej, szczytowy fragment wydmy przedniej.
2.1.W obszarze przystani rybackiej obowi¹zuj¹ ograniczenia u¿ytkowania przewidziane regulaminem
przystani.
2.2.Wszelkie zmiany u¿ytkowania terenu nale¿y uzgodniæ z dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
3. Strefa k¹pieliskowa po³o¿ona na zachód i wschód od
terenów przystani rybackiej, obejmuje wody k¹pieliskowe, pla¿e, stok domorski wydmy przedniej, szczytowy fragment wydmy przedniej, stanowi w ca³oci pas
techniczny w rozumieniu ustawy o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia
21 marca 1991 r.
3.1.Wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania
terenu nale¿y uzgodniæ z dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
3.2.W strefie wydmy przedniej dominuje funkcja
ochronna.
3.3.W pozosta³ej czêci strefy dominuje funkcja pla¿owa i bezporednia obs³uga pla¿uj¹cych w urz¹dzenia:
a) ratowniczo-obserwacyjne (stanowiska ratownicze, wie¿e ratowniczo-obserwacyjne, punkty
pomocy lekarskiej  tymczasowe  demontowane po sezonie),
b) urz¹dzenia higieniczno-sanitarne (przebieralnie,
natryski i umywalnie, toalety suche  tymczasowe  demontowane po sezonie),
c) urz¹dzenia wypoczynku nadwodnego (wypo¿yczalnie sprzêtu p³ywaj¹cego i obs³uga przystani, wypo¿yczalnie sprzêtu pla¿owego  parasole, le¿aki, materace, itp.  tymczasowe  demontowane po sezonie).
3.4.Przewiduje siê realizacjê zejcia na pla¿ê dla osób
niepe³nosprawnych.
3.5.Sposób projektowania placów, ci¹gów pieszych,
zieleni oraz urz¹dzania przestrzeni publicznych,
powinien zagwarantowaæ u¿ytkownikom kontakt z
wielk¹ wod¹.
4. Strefa koncentracji us³ug k¹pieliskowych obejmuje
po³udniow¹ czêæ garbu wydmy przedniej i jej stok
odmorski w zasiêgu maks. 100 m od g³ównych zejæ

dopla¿owych. Jest to strefa dominacji ruchu pieszego.
4.1.Strefa po³o¿ona czêciowo w pasie technicznym.
Wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania
terenu po³o¿onego w pasie technicznym nale¿y
uzgodniæ z dyrektorem Urzêdu Morskiego w Gdyni.
4.2.Na ci¹gach pieszo-jezdnych dopuszcza siê incydentalnie wjazd samochodów zaopatrzeniowych. W zespo³ach us³ug przypla¿owych dla 2 000 u¿ytkowników centralnego sektora pla¿y nale¿y:
a) rezerwowaæ odpowiednie koncentracje us³ug
przypla¿owych,
b) w zespo³ach us³ugowych rezerwowaæ przestrzenie placowe dla min. 20% u¿ytkowników pla¿y,
4.3.W ca³ej strefie obowi¹zuje ca³kowity zakaz postoju
samochodów (poza dostawczymi).
4.4.W strefie przewiduje siê:
a) ca³kowit¹ likwidacjê p³otów i ogrodzeñ, zastêpuj¹c je zielonymi wydzieleniami (np. ¿ywop³oty),
b) ca³kowity zakaz ruchu i postojów samochodów,
c) zakaz lokalizacji obiektów us³ugowych tymczasowych poza granic¹ pasa technicznego,
d) w obszarze pasa technicznego zakaz lokalizowania obiektów trwa³ych  mo¿na lokalizowaæ
obiekty o trwa³oci do 10 lat po uzyskaniu stosownych uzgodnieñ z Urzêdem Morskim.
4.5.Wartociowe drzewa podlegaj¹ ochronie.
5. Strefa dojazdowa obejmuje po³udniowy sk³on wydmy
przedniej i zag³êbienia miêdzywydmowe, w dominuj¹cej czêci zalesione.
5.1.Dominuj¹ funkcje ekologiczne oraz komunikacyjne, obejmuj¹ce:
a) pêtlê komunikacyjn¹ drogi dojazdowej,
b) kempingi.
5.2.W strefie obowi¹zuje pe³na segregacja ruchu pieszego i ko³owego oraz zakaz lokalizacji obiektów
us³ugowych powoduj¹cych koncentracjê ruchu
pieszego.
5.3.Wartociowe drzewa podlegaj¹ ochronie.
§7
Zasady obs³ugi komunikacyjnej
1. Obs³uga komunikacyjna oparta jest na ulicy lokalnej
(drodze powiatowej), ³¹cz¹cej tereny us³ug przypla¿owych z g³ówn¹ osi¹ komunikacyjn¹ wsi, jak¹ stanowi
ulica zbiorcza w ci¹gu drogi wojewódzkiej relacji Stegna  Mikoszewo. Dla ulicy ustala siê:
a) ulica jest bez przejazdu; koñczy siê w strefie dojazdowej zawrotk¹,
b) segregacja ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego,
c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla pojazdów
samochodowych w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy.
§8
Zasady obs³ugi
w zakresie infrastruktury technicznej
1. Ustala siê:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z lokalnej kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia po
jej przebudowie wg potrzeb,

 4571 

Poz. 1769

b) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu po
jego rozbudowie wg potrzeb,
c) odprowadzanie cieków bytowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej,
d) ogrzewanie obiektów z indywidualnych urz¹dzeñ na
gaz p³ynny, olej opa³owy lub elektrycznoæ,
e) telekomunikacjê z wykorzystaniem telefonii komórkowej, alternatywnie telefonii przewodowej,
f) gospodarkê odpadami poprzez selektywne gromadzenie odpadów w wyznaczonych miejscach; wywóz odpadów w ramach systemu ogólnogminnego,
g) wyposa¿enie terenu w ogólno dostêpne WC, pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
h) w planie zagospodarowania terenu nale¿y uwzglêdniæ odprowadzenie wód deszczowych z dzia³ek przewidzianych do zagospodarowania poza teren pasa
drogowego.
2. Wyklucza siê:
a) stosowanie dla potrzeb grzewczych paliwa sta³ego,
b) budowê suchych ustêpów i szamb,
c) trwa³e deponowanie odpadów w gruncie i szamb,
nawet w okresie przejciowym.
3. Wszelkie kolizje z istniej¹cym uzbrojeniem technicznym
winny byæ rozwi¹zane w ramach projektów budowlanych dla poszczególnych obiektów.
§9
Warunki zabudowy i zagospodarowania dla poszczególnych terenów nale¿y okrelaæ wg ustaleñ zawartych
w Rozdziale II i III niniejszej Uchwa³y.
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b) dachy w budynkach dwu lub wielospadowe o k¹cie
nachylenia 300,
c) kalenica g³ówna usytuowana w orientacji wschód 
zachód,
d) charakter zabudowy nawi¹zywaæ powinien do historycznej zabudowy obiektów k¹pieliskowych,
e) wszystkie nowopowsta³e obiekty winny posiadaæ
mo¿liwoci i warunki prowadzenia dzia³añ ratowniczych, a w szczególnoci zaopatrzenie w wodê do
celów po¿arniczych.
4. Wyznaczone granice terenów objêtych symbolami
Ukght s¹ traktowane równoczenie jako granice zorganizowanej dzia³alnoci projektowej i inwestycyjnej.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
RR/UKgh ustala siê:
a) przeznaczenie podstawowe  przystañ rybacka,
b) przeznaczenie dopuszczalne  handel nieprzetworzonymi rybami.
6. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL/UKt okrela
siê strefê wejciow¹ do kempingu, teren stanowi czêæ
kempingu.
Rozdzia³ IV
Przepisy przejciowe i koñcowe
§ 11
Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy,
dla terenów objêtych planem ustala siê stawkê w wysokoci 30% dla naliczenia jednorazowej op³aty z tytu³u
wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 12

Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe

W granicach terenu objêtego niniejszym planem trac¹
moc ustalenia zawarte w Miejscowym planie szczegó³owym zagospodarowania przestrzennego.

§ 10

§ 13

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UK g h t ustala siê:
a) jako przeznaczenie dominuj¹ce us³ugi komercyjne
w zakresie gastronomii, handlu i obiektów obs³ugi
ruchu turystycznego przypla¿owego,
b) jako przeznaczenie dopuszczalne urz¹dzenia higieniczno  sanitarne dla obs³ugi u¿ytkowników pla¿y.
2. Minimalny program us³ug przypla¿owych obejmowaæ
powinien:
a) 260 miejsc konsumpcyjnych w ma³ej gastronomii,
po 2,5 m2 powierzchni ogólnej na 1 miejsce, przy
za³o¿eniu rotacji 12-to krotnej,
b) brakuj¹cy program miejsc gastronomicznych mo¿e
byæ uzupe³niony przez miejsca pod dachem tekstylnym,
c) 3 punkty handlowe po min. 20 m2 powierzchni ogólnej na 1 000 u¿ytkowników pla¿y,
d) zaspokojenie min. 40% potrzeb w urz¹dzenia sanitarne tj. 10 stanowisk WC.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy
kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzenia terenu:
3.1.Maksymalna powierzchnia zabudowy  30% powierzchni dzia³ki.
3.2.W zakresie zabudowy ustala siê:
a) wysokoæ budynków do dwóch kondygnacji
nadziemnych + poddasze u¿ytkowe, tj. do 8 m
ponad poziomu terenu do gzymsu lub okapu,

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego terenu wszczêtych przed dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, a nie zakoñczonych decyzj¹ ostateczn¹,
stosuje siê przepisy uchwa³y okrelonej w § 12 niniejszej
uchwa³y.
§ 14
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego planu wygasaj¹
wydane uprzednio decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sprzeczne z jego ustaleniami.
§ 15
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Gminy Stegna.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rybicki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1770, 1771
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UCHWA£A Nr VI/35/03
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 13 marca 2003 r.

UCHWA£A Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzier¿awnego od
gruntów komunalnych.

w sprawie nadania statutów So³ectwa: Stary Targ,
Nowy Targ, Ramoty, Tropy Sztumskie, Bukowo, Jordanki, Szropy, Szropy Niziny, Jurkowice, Kalwa, D¹brówka
Malborska, £oza, Tulice i K¹tki.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit.a oraz art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
terytorialnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón.
zm. Rada Gminy w Starym Targu uchwala,co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê roczn¹ stawkê czynszu dzier¿awnego za grunty orne, wydzier¿awione w kwintalach ¿yta:
Grunty rolne
Klasa

Iloæ kwintali

I
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI

4,35
3,96
3,59
3,00
2,40
1,80
1,05
0,45

q
q
q
q
q
q
q
q

Cena kwintala Czynsz dzier¿awny 1 ha

33,45
33,45
33,45
33,45
33,45
33,45
33,45
33,45

z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³

145,51 z³
132,46 z³
120,09 z³
100,35 z³
80,28 z³
60,21 z³
35,13 z³
15,05 z³

U¿ytki zielone
Klasa

I
II
III
IV
V
VI

Iloæ kwintali

4,35
3,54
2,79
2,01
1,05
0,39

q
q
q
q
q
q

Cena kwintala Czynsz dzier¿awny 1 ha

33,45
33,45
33,45
33,45
33,45
33,45

z³
z³
z³
z³
z³
z³

145,51
118,41
93,33
67,23
35,12
13,05

z³
z³
z³
z³
z³
z³

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy w Starym Targu
uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statuty So³ectwom Stary Targ, Nowy Targ,
Ramoty, Tropy Sztumskie, Bukowo, Jordanki, Szropy,
Szropy Niziny, Jurkowice, Kalwa, D¹brówka Malborska,
£oza, Tulice i K¹tki w brzmieniu jak w za³¹cznikach Nr 1-14
do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr VII/46/99 Rady Gminy w Starym
Targu z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie nadania Statutu
So³ectwom: Stary Targ, Nowy Targ, Ramoty, Tropy Sztumskie, Bukowo, Jordanki, Szropy, Szropy Niziny, Jurkowice, Kalwa, D¹brówka Malborska, £oza, Tulice, K¹tki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

§2
Stawki czynszu dzier¿awnego za grunty okrelone w
§ 1 nie dotycz¹ gruntów oddanych w dzier¿awê po przeprowadzonym przetargu.
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce terminy p³atnoci czynszu dzier¿awnego:
a) za I pó³rocze do dnia 15 marca ka¿dego roku,
b) za II pó³rocze do dnia 15 wrzenia ka¿dego roku.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA STARY TARG
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§4

§1

Traci moc Uchwa³a Nr XXXXI/295/02 z dnia 29 stycznia 2002 r.

1. W sk³ad so³ectwa Stary Targ wchodz¹ n/w miejscowoci: Stary Targ, Stary Dwór, Waplewo Osiedle.
2. Ogó³ mieszkañców so³ectwa 870 stanowi Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa.
3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: so³ectwo Stary Targ.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik

§2
1. So³ectwo Stary Targ jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy. Jego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
i osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy
Stary Targ.
2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa. Stary Targ. dzia³a
na podstawie przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
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b) Statutu Gminy Stary Targ,
c) niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3

1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka,
2. Kadencja organu samorz¹du mieszkañców trwa 4 lata
i koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
Celem dokonania wyboru So³tysa i rady so³eckiej Wójt
zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 7 miesiêcy od
wyborów Rady Gminy.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ectwa wspomaga dzia³alnoæ So³tysa i jest
organem opiniodawczym.
§5
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa Stary
Targ nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek, organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê zarz¹dzanie i wykorzystanie ze sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ gminy (wietlice).
§6
Zadania okrelone w § 5 Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa realizuje w szczególnoci poprzez:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,
c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
e) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7
1. Do zadañ zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ w
szczególnoci decyzje w sprawach:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 wyboru organów so³ectwa,
 utrzymania, konserwacji i remontów obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 prowadzenia lub zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez so³ectwo,
 zasad korzystania z mienia gminnego bêd¹cego w
u¿ytkowaniu so³ectwa,
 sposobu wydatkowania rodków finansowych na
administrowanie obiektów u¿ytecznoci publicznej
w so³ectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
so³ectwami,
 okrelanie celów i warunków wspó³pracy z organami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spo³ecznymi.
2. Do kompetencji opiniodawczych zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ sprawy w zakresie:
 zmiany granic i zniesienia so³ectwa,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 lokalizacji zak³adów produkcyjnych na terenie so³ectwa,
 przepisów gminnych w zakresie dotycz¹cym so³ectwa.
§8
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt, w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia j¹
we w³asnym zakresie, wzglêdnie przekazuje na sesjê
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia zg³oszonych spraw informuje
siê zebranie wiejskie, radê so³eck¹ lub So³tysa.
§9
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonywanie uchwa³y zebrania wiejskiego, jeli uzna, ¿e uchwa³a lub opinia
zebrania wiejskiego wykracza poza zakres przyznanych
mu kompetencji i jest sprzeczna z prawem.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwa³y Wójt powiadamia
Radê Gminy na najbli¿szej sesji.
§ 10
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 11
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci pomiêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê
So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji So³tysa jest nieodp³atne. So³tys otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie ni¿ej wymienionych prac:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1771
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a) prowizjê  za inkaso podatków i op³at, której wysokoæ
ustala Rada Gminy  p³atn¹ ze rodków samorz¹dowych,
b) wykonywanie innych czynnoci, których odp³atnoæ
okrelaj¹ odrêbne przepisy  p³atne ze rodków bud¿etowych gminy.
§ 12
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady gminy,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców so³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy,
 udzia³ w naradach i szkoleniach So³tysów organizowanych przez Wójta Gminy,
 wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. So³tys przedk³ada informacje o swej dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej na zebraniach wiejskich.
§ 13

2. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez So³tysa lub Radê So³ecka, Wójt Gminy
mo¿e zawiesiæ dzia³anie tych organów, powiadamiaj¹c o tym fakcie Radê Gminy na jej najbli¿szym posiedzeniu. Na tê okolicznoæ zwo³uje siê w celu podjêcia
stosownej w powy¿szej sprawie uchwa³y o dalszych
czynnociach.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 16
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17
Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/3 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 18

1. So³tys, który nie jest radnym bierze udzia³ w otwartych posiedzeniach Rady Gminy.
2. Wójt Gminy zaprasza So³tysa do udzia³u w rozpatrywaniu spraw dotycz¹cych bezporednio so³ectwa,
3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców so³ectwa.

1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego So³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca zaproponuje termin póniejszy.

§ 14

§ 19

1. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonanie zadañ zebrania wiejskiego,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 opracowuje informacje ze swej dzia³alnoci.

1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectw
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej
1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu 1/10 sta³ych mieszkañców uprawnionych do
g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym
samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, zebranie wiejskie ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w
g³osowaniu jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie obecnoci referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci So³tys winien zwróciæ siê
do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy o
pomoc, wyznacz¹ oni w tym celu pracowników Urzêdu Gminy.

§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ on zaufanie mieszkañców
so³ectwa.

§ 20
1. Uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego s¹ prawomoc-
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2.
3.
4.

5.

6.

ne gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od liczby g³osów
przeciw.
G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego nad konkretn¹ spraw¹.
Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys lub prowadz¹cy oraz protokolant.
Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecnoci w³asnorêcznie podpisan¹ przez g³osuj¹cych i bior¹cych udzia³ w
zebraniu, podjête uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys
przekazuje Wójtowi najpóniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizacjê, je¿eli nie
naruszaj¹ interesu gminy, s¹ podjête w trybie okrelonym niniejszym statutem, spe³niaj¹ wszelkie wymogi
formalno-prawne i s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
O sposobie za³atwienia uchwa³ i wniosków Wójt informuje So³tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pe³nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.
W przypadku odmowy realizacji uchwa³ i wniosków
zebrania wiejskiego, a tak¿e braku odpowiedzi w ustalonym terminie  samorz¹d mieszkañców so³ectwa
mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna, ze
istniej¹cy stan lub przyjête rozstrzygniêcia naruszaj¹
istotne interesy mieszkañców.
W przypadku nieprzestrzegania ustaleñ dotycz¹cych
terminów dostarczenia dokumentacji z zebrania wiejskiego lub dostarczenia niepe³nej, Wójt powiadamia o
powy¿szym fakcie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady podejmie w powy¿szej sprawie
interwencjê.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 21

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, godzinê
i dzieñ zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgod¹
Przewodnicz¹cego Rady Gminy  sporód radnych
so³ectwa  przewodnicz¹cego zebrania wyborczego.
2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wyborczego podaje siê do wiadomoci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/10 sta³ych mieszkañców
so³ectwa, wybory przeprowadza siê na nastêpnym
zebraniu w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwotnego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania obowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
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§ 23

1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, któr¹
podpisuj¹
cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 24
1. So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej wybiera siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 25
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹
Rady Gminy.
2. Na karcie do g³osowania g³osuj¹cy pozostawiaj¹ Nazwisko wybranego lub wybranych przez siebie kandydatów.
3. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
a) przedartych ca³kowicie,
b) innych ni¿ ustalone w ust. 1,
c) na których pozostawiono wiêcej kandydatów, ni¿
ustalono.
§ 27
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 28
Wybory uzupe³niaj¹ce sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza siê na tych samych zasadach jak wybory So³tysa
i Rady So³eckiej po up³ywie kadencji.
Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 29
1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Zakres uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa
ustala siê w ramach bud¿etu gminy.
2. Obs³ugê gospodarki finansowej so³ectwa zapewnia
Wójt.
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Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek zebrania wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Gminy, np. po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy interpretuje przepisy statutu so³ectwa we
w³asnym zakresie.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA NOWY TARG
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. W sk³ad so³ectwa Nowy Targ wchodz¹ n/w miejscowoci: Nowy Targ.
2. Ogó³ Mieszkañców So³ectwa 343 stanowi Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa.
3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: so³ectwo Nowy Targ.
§2
1. So³ectwo Nowy Targ jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy. Jego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
i osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy
Stary Targ.
2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa Nowy Targ dzia³a
na podstawie przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
b) Statutu Gminy Stary Targ,
c) niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka,
2. Kadencja organu samorz¹du mieszkañców trwa 4 lata
i koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
Celem dokonania wyboru So³tysa i rady so³eckiej Wójt
zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 7 miesiêcy od
wyborów Rady Gminy.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ectwa wspomaga dzia³alnoæ So³tysa i jest
organem opiniodawczym.
§5
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa Nowy
Targ nale¿y:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek, organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê zarz¹dzanie i wykorzystanie ze sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ gminy (wietlice).
§6
Zadania okrelone w § 5 Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa realizuje w szczególnoci poprzez:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,
c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
e) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7
1. Do zadañ zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ w
szczególnoci decyzje w sprawach:
 wyboru organów so³ectwa,
 utrzymania, konserwacji i remontów obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 prowadzenia lub zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez so³ectwo,
 zasad korzystania z mienia gminnego bêd¹cego w
u¿ytkowaniu so³ectwa,
 sposobu wydatkowania rodków finansowych na
administrowanie obiektów u¿ytecznoci publicznej
w so³ectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
so³ectwami,
 okrelanie celów i warunków wspó³pracy z organami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spo³ecznymi.
2. Do kompetencji opiniodawczych zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ sprawy w zakresie:
 zmiany granic i zniesienia so³ectwa,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 lokalizacji zak³adów produkcyjnych na terenie so³ectwa,
 przepisów gminnych w zakresie dotycz¹cym so³ectwa.
§8
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
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2. Wójt, w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia j¹
we w³asnym zakresie, wzglêdnie przekazuje na sesjê
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia zg³oszonych spraw informuje
siê zebranie wiejskie, radê so³eck¹ lub So³tysa.
§9
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonywanie uchwa³y zebrania wiejskiego, jeli uzna, ¿e uchwa³a lub opinia
zebrania wiejskiego wykracza poza zakres przyznanych
mu kompetencji i jest sprzeczna z prawem.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwa³y Wójt powiadamia
Radê Gminy na najbli¿szej sesji.
§ 10
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 11
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci pomiêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê
So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji So³tysa jest nieodp³atne. So³tys otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie ni¿ej wymienionych prac:
a) prowizjê  za inkaso podatków i op³at, której wysokoæ
ustala Rada Gminy  p³atn¹ ze rodków samorz¹dowych,
b) wykonywanie innych czynnoci, których odp³atnoæ
okrelaj¹ odrêbne przepisy  p³atne ze rodków bud¿etowych gminy.
§ 12
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady gminy,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców so³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy,
 udzia³ w naradach i szkoleniach So³tysów organizowanych przez Wójta Gminy,
 wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. So³tys przedk³ada informacje o swej dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej na zebraniach wiejskich.
§ 13
1. So³tys, który nie jest radnym bierze udzia³ w otwartych posiedzeniach Rady Gminy.
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2. Wójt Gminy zaprasza So³tysa do udzia³u w rozpatrywaniu spraw dotycz¹cych bezporednio so³ectwa,
3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców so³ectwa.
§ 14
1. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonanie zadañ zebrania wiejskiego,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 opracowuje informacje ze swej dzia³alnoci.
§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ on zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez So³tysa lub Radê So³ecka, Wójt Gminy
mo¿e zawiesiæ dzia³anie tych organów, powiadamiaj¹c o tym fakcie Radê Gminy na jej najbli¿szym posiedzeniu. Na tê okolicznoæ zwo³uje siê w celu podjêcia
stosownej w powy¿szej sprawie uchwa³y o dalszych
czynnociach.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 16
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17
Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/3 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego So³tys podaje do
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wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca zaproponuje termin póniejszy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectw
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej
1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu 1/10 sta³ych mieszkañców uprawnionych do
g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym
samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, zebranie wiejskie ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w
g³osowaniu jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie obecnoci referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci So³tys winien zwróciæ siê
do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy o
pomoc, wyznacz¹ oni w tym celu pracowników Urzêdu Gminy.
§ 20
1. Uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od liczby g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys lub prowadz¹cy oraz protokolant.
4. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecnoci w³asnorêcznie podpisan¹ przez g³osuj¹cych i bior¹cych udzia³ w
zebraniu, podjête uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys
przekazuje Wójtowi najpóniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizacjê, je¿eli nie
naruszaj¹ interesu gminy, s¹ podjête w trybie okrelonym niniejszym statutem, spe³niaj¹ wszelkie wymogi
formalno-prawne i s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
O sposobie za³atwienia uchwa³ i wniosków Wójt informuje So³tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pe³nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.
5. W przypadku odmowy realizacji uchwa³ i wniosków
zebrania wiejskiego, a tak¿e braku odpowiedzi w ustalonym terminie  samorz¹d mieszkañców so³ectwa
mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna, ze
istniej¹cy stan lub przyjête rozstrzygniêcia naruszaj¹
istotne interesy mieszkañców.
6. W przypadku nieprzestrzegania ustaleñ dotycz¹cych
terminów dostarczenia dokumentacji z zebrania wiej-

skiego lub dostarczenia niepe³nej, Wójt powiadamia o
powy¿szym fakcie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady podejmie w powy¿szej sprawie
interwencjê.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, godzinê
i dzieñ zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgod¹
Przewodnicz¹cego Rady Gminy  sporód radnych
so³ectwa  przewodnicz¹cego zebrania wyborczego.
2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wyborczego podaje siê do wiadomoci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/10 sta³ych mieszkañców
so³ectwa, wybory przeprowadza siê na nastêpnym
zebraniu w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwotnego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania obowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
§ 23
1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, któr¹
podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania.
§ 24
1. So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej wybiera siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 25
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹
Rady Gminy.
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2. Na karcie do g³osowania g³osuj¹cy pozostawiaj¹ Nazwisko wybranego lub wybranych przez siebie kandydatów.
3. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
a) przedartych ca³kowicie,
b) innych ni¿ ustalone w ust. 1,
c) na których pozostawiono wiêcej kandydatów, ni¿
ustalono.
§ 27
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 28
Wybory uzupe³niaj¹ce sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza siê na tych samych zasadach jak wybory So³tysa
i Rady So³eckiej po up³ywie kadencji.
Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 29
1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Zakres uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa
ustala siê w ramach bud¿etu gminy.
2. Obs³ugê gospodarki finansowej so³ectwa zapewnia
Wójt.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek zebrania wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Gminy, np. po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy interpretuje przepisy statutu so³ectwa we
w³asnym zakresie.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA RAMOTY
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. W sk³ad so³ectwa Ramoty wchodz¹ n/w miejscowoci: Ramoty, Waplewo Wielkie, Waplewko.
2. Ogó³ Mieszkañców So³ectwa 815 stanowi Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa.
3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: so³ectwo Ramoty.
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§2

1. So³ectwo Ramoty jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy.
Jego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Stary
Targ.
2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa Ramoty dzia³a na
podstawie przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
b) Statutu Gminy Stary Targ,
c) niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka,
2. Kadencja organu samorz¹du mieszkañców trwa 4 lata
i koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
Celem dokonania wyboru So³tysa i rady so³eckiej Wójt
zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 7 miesiêcy od
wyborów Rady Gminy.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ectwa wspomaga dzia³alnoæ So³tysa i jest
organem opiniodawczym.
§5
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa Ramoty
nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek, organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê zarz¹dzanie i wykorzystanie ze sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ gminy (wietlice).
§6
Zadania okrelone w § 5 Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa realizuje w szczególnoci poprzez:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,
c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7
1. Do zadañ zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ w
szczególnoci decyzje w sprawach:
 wyboru organów so³ectwa,
 utrzymania, konserwacji i remontów obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 prowadzenia lub zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez so³ectwo,
 zasad korzystania z mienia gminnego bêd¹cego w
u¿ytkowaniu so³ectwa,
 sposobu wydatkowania rodków finansowych na
administrowanie obiektów u¿ytecznoci publicznej
w so³ectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
so³ectwami,
 okrelanie celów i warunków wspó³pracy z organami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spo³ecznymi.
2. Do kompetencji opiniodawczych zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ sprawy w zakresie:
 zmiany granic i zniesienia so³ectwa,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 lokalizacji zak³adów produkcyjnych na terenie so³ectwa,
 przepisów gminnych w zakresie dotycz¹cym so³ectwa.
§8

czej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci pomiêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê
So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji So³tysa jest nieodp³atne. So³tys otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie ni¿ej wymienionych prac:
a) prowizjê  za inkaso podatków i op³at, której wysokoæ
ustala Rada Gminy  p³atn¹ ze rodków samorz¹dowych,
b) wykonywanie innych czynnoci, których odp³atnoæ
okrelaj¹ odrêbne przepisy  p³atne ze rodków bud¿etowych gminy.
§ 12
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady gminy,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców so³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy,
 udzia³ w naradach i szkoleniach So³tysów organizowanych przez Wójta Gminy,
 wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. So³tys przedk³ada informacje o swej dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej na zebraniach wiejskich.
§ 13

1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt, w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia j¹
we w³asnym zakresie, wzglêdnie przekazuje na sesjê
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia zg³oszonych spraw informuje
siê zebranie wiejskie, radê so³eck¹ lub So³tysa.

1. So³tys, który nie jest radnym bierze udzia³ w otwartych posiedzeniach Rady Gminy.
2. Wójt Gminy zaprasza So³tysa do udzia³u w rozpatrywaniu spraw dotycz¹cych bezporednio so³ectwa,
3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców so³ectwa.

§9

§ 14

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonywanie uchwa³y zebrania wiejskiego, jeli uzna, ¿e uchwa³a lub opinia
zebrania wiejskiego wykracza poza zakres przyznanych
mu kompetencji i jest sprzeczna z prawem.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwa³y Wójt powiadamia
Radê Gminy na najbli¿szej sesji.

1. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonanie zadañ zebrania wiejskiego,

§ 10
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 11
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodar-
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 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
 opracowuje informacje ze swej dzia³alnoci.
§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ on zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez So³tysa lub Radê So³ecka, Wójt Gminy
mo¿e zawiesiæ dzia³anie tych organów, powiadamiaj¹c o tym fakcie Radê Gminy na jej najbli¿szym posiedzeniu. Na tê okolicznoæ zwo³uje siê w celu podjêcia
stosownej w powy¿szej sprawie uchwa³y o dalszych
czynnociach.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 16
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17
Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/3 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego So³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca zaproponuje termin póniejszy.
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padku powstania trudnoci So³tys winien zwróciæ siê
do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy o
pomoc, wyznacz¹ oni w tym celu pracowników Urzêdu Gminy.
§ 20
1. Uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od liczby g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys lub prowadz¹cy oraz protokolant.
4. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecnoci w³asnorêcznie podpisan¹ przez g³osuj¹cych i bior¹cych udzia³ w
zebraniu, podjête uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys
przekazuje Wójtowi najpóniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizacjê, je¿eli nie
naruszaj¹ interesu gminy, s¹ podjête w trybie okrelonym niniejszym statutem, spe³niaj¹ wszelkie wymogi
formalno-prawne i s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
O sposobie za³atwienia uchwa³ i wniosków Wójt informuje So³tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pe³nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.
5. W przypadku odmowy realizacji uchwa³ i wniosków
zebrania wiejskiego, a tak¿e braku odpowiedzi w ustalonym terminie  samorz¹d mieszkañców so³ectwa
mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna, ze
istniej¹cy stan lub przyjête rozstrzygniêcia naruszaj¹
istotne interesy mieszkañców.
6. W przypadku nieprzestrzegania ustaleñ dotycz¹cych
terminów dostarczenia dokumentacji z zebrania wiejskiego lub dostarczenia niepe³nej, Wójt powiadamia o
powy¿szym fakcie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady podejmie w powy¿szej sprawie
interwencjê.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 19

§ 21

1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectw
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej
1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu 1/10 sta³ych mieszkañców uprawnionych do
g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym
samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, zebranie wiejskie ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w
g³osowaniu jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie obecnoci referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przy-

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, godzinê
i dzieñ zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgod¹
Przewodnicz¹cego Rady Gminy  sporód radnych
so³ectwa  przewodnicz¹cego zebrania wyborczego.
2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wyborczego podaje siê do wiadomoci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/10 sta³ych mieszkañców
so³ectwa, wybory przeprowadza siê na nastêpnym
zebraniu w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwotnego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych.
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3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania obowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
§ 23
1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, któr¹
podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania.
§ 24
1. So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej wybiera siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.

nieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa
ustala siê w ramach bud¿etu gminy.
2. Obs³ugê gospodarki finansowej so³ectwa zapewnia
Wójt.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek zebrania wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Gminy, np. po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy interpretuje przepisy statutu so³ectwa we
w³asnym zakresie.
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA TROPY SZTUMSKIE
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 25

§1

Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

1. W sk³ad so³ectwa..Tropy Sztumskie wchodz¹ n/w miejscowoci: Tropy Sztumskie, Brzozówka.
2. Ogó³ Mieszkañców So³ectwa 165 stanowi Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa.
3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: so³ectwo Tropy Sztumskie.

§ 26
1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹
Rady Gminy.
2. Na karcie do g³osowania g³osuj¹cy pozostawiaj¹ Nazwisko wybranego lub wybranych przez siebie kandydatów.
3. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
a) przedartych ca³kowicie,
b) innych ni¿ ustalone w ust. 1,
c) na których pozostawiono wiêcej kandydatów, ni¿
ustalono.
§ 27
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 28
Wybory uzupe³niaj¹ce sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza siê na tych samych zasadach jak wybory So³tysa
i Rady So³eckiej po up³ywie kadencji.
Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 29
1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Zakres upraw-

§2
1. So³ectwo Tropy Sztumskie jest jednostk¹ pomocnicz¹
gminy. Jego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy
Stary Targ.
2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa Tropy Sztumskie
dzia³a na podstawie przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
b) Statutu Gminy Stary Targ,
c) niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka,
2. Kadencja organu samorz¹du mieszkañców trwa 4 lata
i koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
Celem dokonania wyboru So³tysa i rady so³eckiej Wójt
zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 7 miesiêcy od
wyborów Rady Gminy.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
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3. Rada so³ectwa wspomaga dzia³alnoæ So³tysa i jest
organem opiniodawczym.
§5
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa Tropy
Sztumskie nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek, organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê zarz¹dzanie i wykorzystanie ze sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ gminy (wietlice).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§8

1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt, w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia j¹
we w³asnym zakresie, wzglêdnie przekazuje na sesjê
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia zg³oszonych spraw informuje
siê zebranie wiejskie, radê so³eck¹ lub So³tysa.
§9
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonywanie uchwa³y zebrania wiejskiego, jeli uzna, ¿e uchwa³a lub opinia
zebrania wiejskiego wykracza poza zakres przyznanych
mu kompetencji i jest sprzeczna z prawem.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwa³y Wójt powiadamia
Radê Gminy na najbli¿szej sesji.

§6

§ 10

Zadania okrelone w § 5 Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa realizuje w szczególnoci poprzez:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,
c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
e) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7

Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

1. Do zadañ zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ w
szczególnoci decyzje w sprawach:
 wyboru organów so³ectwa,
 utrzymania, konserwacji i remontów obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 prowadzenia lub zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez so³ectwo,
 zasad korzystania z mienia gminnego bêd¹cego w
u¿ytkowaniu so³ectwa,
 sposobu wydatkowania rodków finansowych na
administrowanie obiektów u¿ytecznoci publicznej
w so³ectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
so³ectwami,
 okrelanie celów i warunków wspó³pracy z organami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spo³ecznymi.
2. Do kompetencji opiniodawczych zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ sprawy w zakresie:
 zmiany granic i zniesienia so³ectwa,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 lokalizacji zak³adów produkcyjnych na terenie so³ectwa,
 przepisów gminnych w zakresie dotycz¹cym so³ectwa.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 11
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci pomiêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê
So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji So³tysa jest nieodp³atne. So³tys otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie ni¿ej wymienionych prac:
a) prowizjê  za inkaso podatków i op³at, której wysokoæ
ustala Rada Gminy  p³atn¹ ze rodków samorz¹dowych,
b) wykonywanie innych czynnoci, których odp³atnoæ
okrelaj¹ odrêbne przepisy  p³atne ze rodków bud¿etowych gminy.
§ 12
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady gminy,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców so³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy,
 udzia³ w naradach i szkoleniach So³tysów organizowanych przez Wójta Gminy,
 wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. So³tys przedk³ada informacje o swej dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej na zebraniach wiejskich.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 13

§ 18

1. So³tys, który nie jest radnym bierze udzia³ w otwartych posiedzeniach Rady Gminy.
2. Wójt Gminy zaprasza So³tysa do udzia³u w rozpatrywaniu spraw dotycz¹cych bezporednio so³ectwa,
3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców so³ectwa.

1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego So³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca zaproponuje termin póniejszy.

§ 14
1. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonanie zadañ zebrania wiejskiego,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 opracowuje informacje ze swej dzia³alnoci.
§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ on zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez So³tysa lub Radê So³ecka, Wójt Gminy
mo¿e zawiesiæ dzia³anie tych organów, powiadamiaj¹c o tym fakcie Radê Gminy na jej najbli¿szym posiedzeniu. Na tê okolicznoæ zwo³uje siê w celu podjêcia
stosownej w powy¿szej sprawie uchwa³y o dalszych
czynnociach.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 16
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17
Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/3 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§ 19
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectw
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej
1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu 1/10 sta³ych mieszkañców uprawnionych do
g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym
samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, zebranie wiejskie ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w
g³osowaniu jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie obecnoci referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci So³tys winien zwróciæ siê
do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy o
pomoc, wyznacz¹ oni w tym celu pracowników Urzêdu Gminy.
§ 20
1. Uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od liczby g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys lub prowadz¹cy oraz protokolant.
4. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecnoci w³asnorêcznie podpisan¹ przez g³osuj¹cych i bior¹cych udzia³ w
zebraniu, podjête uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys
przekazuje Wójtowi najpóniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizacjê, je¿eli nie
naruszaj¹ interesu gminy, s¹ podjête w trybie okrelonym niniejszym statutem, spe³niaj¹ wszelkie wymogi
formalno-prawne i s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
O sposobie za³atwienia uchwa³ i wniosków Wójt informuje So³tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pe³nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.
5. W przypadku odmowy realizacji uchwa³ i wniosków
zebrania wiejskiego, a tak¿e braku odpowiedzi w ustalonym terminie  samorz¹d mieszkañców so³ectwa
mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna, ¿e
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istniej¹cy stan lub przyjête rozstrzygniêcia naruszaj¹
istotne interesy mieszkañców.
6. W przypadku nieprzestrzegania ustaleñ dotycz¹cych
terminów dostarczenia dokumentacji z zebrania wiejskiego lub dostarczenia niepe³nej, Wójt powiadamia o
powy¿szym fakcie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady podejmie w powy¿szej sprawie
interwencjê.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, godzinê
i dzieñ zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgod¹
Przewodnicz¹cego Rady Gminy  sporód radnych
so³ectwa  przewodnicz¹cego zebrania wyborczego.
2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wyborczego podaje siê do wiadomoci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/10 sta³ych mieszkañców
so³ectwa, wybory przeprowadza siê na nastêpnym
zebraniu w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwotnego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania obowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
§ 23
1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, któr¹
podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania.
§ 24
1. So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej wybiera siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 25
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 26

1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹
Rady Gminy.
2. Na karcie do g³osowania g³osuj¹cy pozostawiaj¹ Nazwisko wybranego lub wybranych przez siebie kandydatów.
3. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
a) przedartych ca³kowicie,
b) innych ni¿ ustalone w ust. 1,
c) na których pozostawiono wiêcej kandydatów, ni¿
ustalono.
§ 27
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 28
Wybory uzupe³niaj¹ce sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza siê na tych samych zasadach jak wybory So³tysa
i Rady So³eckiej po up³ywie kadencji.
Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 29
1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Zakres uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa
ustala siê w ramach bud¿etu gminy.
2. Obs³ugê gospodarki finansowej so³ectwa zapewnia
Wójt.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek zebrania wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Gminy, np. po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy interpretuje przepisy statutu so³ectwa we
w³asnym zakresie.
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BUKOWO
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. W sk³ad So³ectwa Bukowo wchodz¹ n/w miejscowoci: Bukowo, Kociele, Telkwice, Trankwice, Pozolia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Ogó³ Mieszkañców So³ectwa 369 stanowi Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa.
3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: so³ectwo Bukowo.
§2
1. So³ectwo Bukowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy.
Jego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Stary
Targ.
2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa Bukowo dzia³a na
podstawie przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
b) Statutu Gminy Stary Targ,
c) niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka,
2. Kadencja organu samorz¹du mieszkañców trwa 4 lata
i koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
Celem dokonania wyboru So³tysa i rady so³eckiej Wójt
zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 7 miesiêcy od
wyborów Rady Gminy.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ectwa wspomaga dzia³alnoæ So³tysa i jest
organem opiniodawczym.
§5
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa Bukowo
nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek, organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê zarz¹dzanie i wykorzystanie ze sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ gminy (wietlice).
§6
Zadania okrelone w § 5 Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa realizuje w szczególnoci poprzez:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,
c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej pro-

jektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
e) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7
1. Do zadañ zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ w
szczególnoci decyzje w sprawach:
 wyboru organów so³ectwa,
 utrzymania, konserwacji i remontów obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 prowadzenia lub zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez so³ectwo,
 zasad korzystania z mienia gminnego bêd¹cego w
u¿ytkowaniu so³ectwa,
 sposobu wydatkowania rodków finansowych na
administrowanie obiektów u¿ytecznoci publicznej
w so³ectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
so³ectwami,
 okrelanie celów i warunków wspó³pracy z organami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spo³ecznymi.
2. Do kompetencji opiniodawczych zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ sprawy w zakresie:
 zmiany granic i zniesienia so³ectwa,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 lokalizacji zak³adów produkcyjnych na terenie so³ectwa,
 przepisów gminnych w zakresie dotycz¹cym so³ectwa.
§8
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt, w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia j¹
we w³asnym zakresie, wzglêdnie przekazuje na sesjê
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia zg³oszonych spraw informuje
siê zebranie wiejskie, radê so³eck¹ lub So³tysa.
§9
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonywanie uchwa³y zebrania wiejskiego, jeli uzna, ¿e uchwa³a lub opinia
zebrania wiejskiego wykracza poza zakres przyznanych
mu kompetencji i jest sprzeczna z prawem.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwa³y Wójt powiadamia
Radê Gminy na najbli¿szej sesji.
§ 10
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
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Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 11

1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci pomiêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê
So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji So³tysa jest nieodp³atne. So³tys otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie ni¿ej wymienionych prac:
a) prowizjê  za inkaso podatków i op³at, której wysokoæ
ustala Rada Gminy  p³atn¹ ze rodków samorz¹dowych,
b) wykonywanie innych czynnoci, których odp³atnoæ
okrelaj¹ odrêbne przepisy  p³atne ze rodków bud¿etowych gminy.
§ 12
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady gminy,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców so³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy,
 udzia³ w naradach i szkoleniach So³tysów organizowanych przez Wójta Gminy,
 wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. So³tys przedk³ada informacje o swej dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej na zebraniach wiejskich.
§ 13
1. So³tys, który nie jest radnym bierze udzia³ w otwartych posiedzeniach Rady Gminy.
2. Wójt Gminy zaprasza So³tysa do udzia³u w rozpatrywaniu spraw dotycz¹cych bezporednio so³ectwa,
3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców so³ectwa.
§ 14
1. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorz¹du,
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 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonanie zadañ zebrania wiejskiego,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
 opracowuje informacje ze swej dzia³alnoci.
§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ on zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez So³tysa lub Radê So³ecka, Wójt Gminy
mo¿e zawiesiæ dzia³anie tych organów, powiadamiaj¹c o tym fakcie Radê Gminy na jej najbli¿szym posiedzeniu. Na tê okolicznoæ zwo³uje siê w celu podjêcia
stosownej w powy¿szej sprawie uchwa³y o dalszych
czynnociach.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 16
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17
Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/3 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego So³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca zaproponuje termin póniejszy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectw
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/
10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu 1/10 sta³ych mieszkañców uprawnionych do
g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym
samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, zebranie wiejskie ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w
g³osowaniu jawnym.
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4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie obecnoci referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci So³tys winien zwróciæ siê
do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy o
pomoc, wyznacz¹ oni w tym celu pracowników Urzêdu Gminy.
§ 20
1. Uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od liczby g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys lub prowadz¹cy oraz protokolant.
4. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecnoci w³asnorêcznie podpisan¹ przez g³osuj¹cych i bior¹cych udzia³ w
zebraniu, podjête uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys
przekazuje Wójtowi najpóniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizacjê, je¿eli nie
naruszaj¹ interesu gminy, s¹ podjête w trybie okrelonym niniejszym statutem, spe³niaj¹ wszelkie wymogi
formalno-prawne i s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
O sposobie za³atwienia uchwa³ i wniosków Wójt informuje So³tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pe³nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.
5. W przypadku odmowy realizacji uchwa³ i wniosków
zebrania wiejskiego, a tak¿e braku odpowiedzi w ustalonym terminie  samorz¹d mieszkañców so³ectwa
mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna, ze
istniej¹cy stan lub przyjête rozstrzygniêcia naruszaj¹
istotne interesy mieszkañców.
6. W przypadku nieprzestrzegania ustaleñ dotycz¹cych
terminów dostarczenia dokumentacji z zebrania wiejskiego lub dostarczenia niepe³nej, Wójt powiadamia o
powy¿szym fakcie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady podejmie w powy¿szej sprawie
interwencjê.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, godzinê
i dzieñ zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgod¹
Przewodnicz¹cego Rady Gminy  sporód radnych
so³ectwa  przewodnicz¹cego zebrania wyborczego.
2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wyborczego podaje siê do wiadomoci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym

nie uzyska siê obecnoci 1/10 sta³ych mieszkañców
so³ectwa, wybory przeprowadza siê na nastêpnym
zebraniu w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwotnego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania obowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
§ 23
1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, któr¹
podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania.
§ 24
1. So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej wybiera siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 25
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹
Rady Gminy.
2. Na karcie do g³osowania g³osuj¹cy pozostawiaj¹ Nazwisko wybranego lub wybranych przez siebie kandydatów.
3. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
a) przedartych ca³kowicie,
b) innych ni¿ ustalone w ust. 1,
c) na których pozostawiono wiêcej kandydatów, ni¿
ustalono.
§ 27
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 28
Wybory uzupe³niaj¹ce sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza siê na tych samych zasadach jak wybory So³tysa
i Rady So³eckiej po up³ywie kadencji.
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Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 29

1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Zakres uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa
ustala siê w ramach bud¿etu gminy.
2. Obs³ugê gospodarki finansowej so³ectwa zapewnia
Wójt.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek zebrania wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Gminy, np. po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy interpretuje przepisy statutu so³ectwa we
w³asnym zakresie.
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA JORDANKI
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. W sk³ad So³ectwa Jordanki wchodz¹ n/w miejscowoci: Jordanki, ledziówka.
2. Ogó³ Mieszkañców So³ectwa 78 stanowi Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa.
3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: so³ectwo Jordanki.
§2
1. So³ectwo Jordanki jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy.
Jego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Stary
Targ.
2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa Jordanki dzia³a na
podstawie przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
b) Statutu Gminy Stary Targ,
c) niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka,
2. Kadencja organu samorz¹du mieszkañców trwa 4 lata
i koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
Celem dokonania wyboru So³tysa i rady so³eckiej Wójt
zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 7 miesiêcy od
wyborów Rady Gminy.
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§4

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ectwa wspomaga dzia³alnoæ So³tysa i jest
organem opiniodawczym.
§5
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa Jordanki nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek, organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê zarz¹dzanie i wykorzystanie ze sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ gminy (wietlice).
§6
Zadania okrelone w § 5 Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa realizuje w szczególnoci poprzez:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,
c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
e) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7
1. Do zadañ zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ w
szczególnoci decyzje w sprawach:
 wyboru organów so³ectwa,
 utrzymania, konserwacji i remontów obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 prowadzenia lub zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez so³ectwo,
 zasad korzystania z mienia gminnego bêd¹cego w
u¿ytkowaniu so³ectwa,
 sposobu wydatkowania rodków finansowych na
administrowanie obiektów u¿ytecznoci publicznej
w so³ectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
so³ectwami,
 okrelanie celów i warunków wspó³pracy z organami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spo³ecznymi.
2. Do kompetencji opiniodawczych zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ sprawy w zakresie:
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 zmiany granic i zniesienia so³ectwa,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 lokalizacji zak³adów produkcyjnych na terenie so³ectwa,
 przepisów gminnych w zakresie dotycz¹cym so³ectwa.

 udzia³ w naradach i szkoleniach So³tysów organizowanych przez Wójta Gminy,
 wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. So³tys przedk³ada informacje o swej dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej na zebraniach wiejskich.

§8

§ 13

1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt, w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia j¹
we w³asnym zakresie, wzglêdnie przekazuje na sesjê
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia zg³oszonych spraw informuje
siê zebranie wiejskie, radê so³eck¹ lub So³tysa.

1. So³tys, który nie jest radnym bierze udzia³ w otwartych posiedzeniach Rady Gminy.
2. Wójt Gminy zaprasza So³tysa do udzia³u w rozpatrywaniu spraw dotycz¹cych bezporednio so³ectwa,
3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców so³ectwa.
§ 14

§9
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonywanie uchwa³y zebrania wiejskiego, jeli uzna, ¿e uchwa³a lub opinia
zebrania wiejskiego wykracza poza zakres przyznanych
mu kompetencji i jest sprzeczna z prawem.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwa³y Wójt powiadamia
Radê Gminy na najbli¿szej sesji.
§ 10
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 11
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci pomiêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê
So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji So³tysa jest nieodp³atne. So³tys otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie ni¿ej wymienionych prac:
a) prowizjê  za inkaso podatków i op³at, której wysokoæ
ustala Rada Gminy  p³atn¹ ze rodków samorz¹dowych,
b) wykonywanie innych czynnoci, których odp³atnoæ
okrelaj¹ odrêbne przepisy  p³atne ze rodków bud¿etowych gminy.
§ 12
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady gminy,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców so³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy,

1. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonanie zadañ zebrania wiejskiego,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 opracowuje informacje ze swej dzia³alnoci.
§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ on zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez So³tysa lub Radê So³ecka, Wójt Gminy
mo¿e zawiesiæ dzia³anie tych organów, powiadamiaj¹c o tym fakcie Radê Gminy na jej najbli¿szym posiedzeniu. Na tê okolicznoæ zwo³uje siê w celu podjêcia
stosownej w powy¿szej sprawie uchwa³y o dalszych
czynnociach.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 16
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17
Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
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a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/3 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego So³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca zaproponuje termin póniejszy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5. W przypadku odmowy realizacji uchwa³ i wniosków
zebrania wiejskiego, a tak¿e braku odpowiedzi w ustalonym terminie  samorz¹d mieszkañców so³ectwa
mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna, ze
istniej¹cy stan lub przyjête rozstrzygniêcia naruszaj¹
istotne interesy mieszkañców.
6. W przypadku nieprzestrzegania ustaleñ dotycz¹cych
terminów dostarczenia dokumentacji z zebrania wiejskiego lub dostarczenia niepe³nej, Wójt powiadamia o
powy¿szym fakcie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady podejmie w powy¿szej sprawie
interwencjê.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 19

§ 21

1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectw
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/
10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu 1/10 sta³ych mieszkañców uprawnionych do
g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym
samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, zebranie wiejskie ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w
g³osowaniu jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie obecnoci referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci So³tys winien zwróciæ siê
do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy o
pomoc, wyznacz¹ oni w tym celu pracowników Urzêdu Gminy.
§ 20

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, godzinê
i dzieñ zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgod¹
Przewodnicz¹cego Rady Gminy  sporód radnych
so³ectwa  przewodnicz¹cego zebrania wyborczego.
2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wyborczego podaje siê do wiadomoci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

1. Uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od liczby g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys lub prowadz¹cy oraz protokolant.
4. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecnoci w³asnorêcznie podpisan¹ przez g³osuj¹cych i bior¹cych udzia³ w
zebraniu, podjête uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys
przekazuje Wójtowi najpóniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizacjê, je¿eli nie
naruszaj¹ interesu gminy, s¹ podjête w trybie okrelonym niniejszym statutem, spe³niaj¹ wszelkie wymogi
formalno-prawne i s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
O sposobie za³atwienia uchwa³ i wniosków Wójt informuje So³tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pe³nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.

§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/10 sta³ych mieszkañców
so³ectwa, wybory przeprowadza siê na nastêpnym
zebraniu w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwotnego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania obowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
§ 23
1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, któr¹
podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania.
§ 24
1. So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej wybiera siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.

Dziennik Urzêdowy
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§ 25
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹
Rady Gminy.
2. Na karcie do g³osowania g³osuj¹cy pozostawiaj¹ Nazwisko wybranego lub wybranych przez siebie kandydatów.
3. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
a) przedartych ca³kowicie,
b) innych ni¿ ustalone w ust. 1,
c) na których pozostawiono wiêcej kandydatów, ni¿
ustalono.
§ 27
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA SZROPY
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. W sk³ad So³ectwa Szropy wchodz¹ n/w miejscowoci: Szropy, Gintro, Jod³ówka, Zielonki.
2. Ogó³ Mieszkañców So³ectwa 875 stanowi Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa.
3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: so³ectwo Szropy.
§2

§ 28

1. So³ectwo Szropy jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy.
Jego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Stary
Targ.
2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa Szropy dzia³a na
podstawie przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
b) Statutu Gminy Stary Targ,
c) niniejszego Statutu.

Wybory uzupe³niaj¹ce sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza siê na tych samych zasadach jak wybory So³tysa
i Rady So³eckiej po up³ywie kadencji.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 29
1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Zakres uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa
ustala siê w ramach bud¿etu gminy.
2. Obs³ugê gospodarki finansowej so³ectwa zapewnia
Wójt.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek zebrania wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Gminy, np. po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy interpretuje przepisy statutu so³ectwa we
w³asnym zakresie.

§3
1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka,
2. Kadencja organu samorz¹du mieszkañców trwa 4 lata
i koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
Celem dokonania wyboru So³tysa i rady so³eckiej Wójt
zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 7 miesiêcy od
wyborów Rady Gminy.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ectwa wspomaga dzia³alnoæ So³tysa i jest
organem opiniodawczym.
§5
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa Szropy
nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek, organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê za-
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rz¹dzanie i wykorzystanie ze sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ gminy (wietlice).
§6
Zadania okrelone w § 5 Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa realizuje w szczególnoci poprzez:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,
c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
e) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7
1. Do zadañ zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ w
szczególnoci decyzje w sprawach:
 wyboru organów so³ectwa,
 utrzymania, konserwacji i remontów obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 prowadzenia lub zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez so³ectwo,
 zasad korzystania z mienia gminnego bêd¹cego w
u¿ytkowaniu so³ectwa,
 sposobu wydatkowania rodków finansowych na
administrowanie obiektów u¿ytecznoci publicznej
w so³ectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
so³ectwami,
 okrelanie celów i warunków wspó³pracy z organami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spo³ecznymi.
2. Do kompetencji opiniodawczych zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ sprawy w zakresie:
 zmiany granic i zniesienia so³ectwa,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 lokalizacji zak³adów produkcyjnych na terenie so³ectwa,
 przepisów gminnych w zakresie dotycz¹cym so³ectwa.
§8
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt, w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia j¹
we w³asnym zakresie, wzglêdnie przekazuje na sesjê
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia zg³oszonych spraw informuje
siê zebranie wiejskie, radê so³eck¹ lub So³tysa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

brania wiejskiego, jeli uzna, ¿e uchwa³a lub opinia
zebrania wiejskiego wykracza poza zakres przyznanych
mu kompetencji i jest sprzeczna z prawem.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwa³y Wójt powiadamia
Radê Gminy na najbli¿szej sesji.
§ 10
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 11
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci pomiêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê
So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji So³tysa jest nieodp³atne. So³tys otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie ni¿ej wymienionych prac:
a) prowizjê  za inkaso podatków i op³at, której wysokoæ
ustala Rada Gminy  p³atn¹ ze rodków samorz¹dowych,
b) wykonywanie innych czynnoci, których odp³atnoæ
okrelaj¹ odrêbne przepisy  p³atne ze rodków bud¿etowych gminy.
§ 12
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady gminy,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców so³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy,
 udzia³ w naradach i szkoleniach So³tysów organizowanych przez Wójta Gminy,
 wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. So³tys przedk³ada informacje o swej dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej na zebraniach wiejskich.
§ 13
1. So³tys, który nie jest radnym bierze udzia³ w otwartych posiedzeniach Rady Gminy.
2. Wójt Gminy zaprasza So³tysa do udzia³u w rozpatrywaniu spraw dotycz¹cych bezporednio so³ectwa,
3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców so³ectwa.

§9

§ 14

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonywanie uchwa³y ze-

1. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
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2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonanie zadañ zebrania wiejskiego,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 opracowuje informacje ze swej dzia³alnoci.

2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu 1/10 sta³ych mieszkañców uprawnionych do
g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym
samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, zebranie wiejskie ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w
g³osowaniu jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie obecnoci referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci So³tys winien zwróciæ siê
do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy o
pomoc, wyznacz¹ oni w tym celu pracowników Urzêdu Gminy.

§ 15

§ 20

1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ on zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez So³tysa lub Radê So³ecka, Wójt Gminy
mo¿e zawiesiæ dzia³anie tych organów, powiadamiaj¹c o tym fakcie Radê Gminy na jej najbli¿szym posiedzeniu. Na tê okolicznoæ zwo³uje siê w celu podjêcia
stosownej w powy¿szej sprawie uchwa³y o dalszych
czynnociach.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 16
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17
Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/3 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego So³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca zaproponuje termin póniejszy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectw
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/
10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

1. Uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od liczby g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys lub prowadz¹cy oraz protokolant.
4. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecnoci w³asnorêcznie podpisan¹ przez g³osuj¹cych i bior¹cych udzia³ w
zebraniu, podjête uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys
przekazuje Wójtowi najpóniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizacjê, je¿eli nie
naruszaj¹ interesu gminy, s¹ podjête w trybie okrelonym niniejszym statutem, spe³niaj¹ wszelkie wymogi
formalno-prawne i s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
O sposobie za³atwienia uchwa³ i wniosków Wójt informuje So³tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pe³nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.
5. W przypadku odmowy realizacji uchwa³ i wniosków
zebrania wiejskiego, a tak¿e braku odpowiedzi w ustalonym terminie  samorz¹d mieszkañców so³ectwa
mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna, ze
istniej¹cy stan lub przyjête rozstrzygniêcia naruszaj¹
istotne interesy mieszkañców.
6. W przypadku nieprzestrzegania ustaleñ dotycz¹cych
terminów dostarczenia dokumentacji z zebrania wiejskiego lub dostarczenia niepe³nej, Wójt powiadamia o
powy¿szym fakcie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady podejmie w powy¿szej sprawie
interwencjê.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, godzinê
i dzieñ zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgod¹
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Przewodnicz¹cego Rady Gminy  sporód radnych
so³ectwa  przewodnicz¹cego zebrania wyborczego.
2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wyborczego podaje siê do wiadomoci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/10 sta³ych mieszkañców
so³ectwa, wybory przeprowadza siê na nastêpnym
zebraniu w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwotnego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania obowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
§ 23
1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, któr¹
podpisuj¹
cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 24
1. So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej wybiera siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 25
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹
Rady Gminy.
2. Na karcie do g³osowania g³osuj¹cy pozostawiaj¹ Nazwisko wybranego lub wybranych przez siebie kandydatów.
3. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
a) przedartych ca³kowicie,
b) innych ni¿ ustalone w ust. 1,
c) na których pozostawiono wiêcej kandydatów, ni¿
ustalono.
§ 27
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
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przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 28
Wybory uzupe³niaj¹ce sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza siê na tych samych zasadach jak wybory So³tysa
i Rady So³eckiej po up³ywie kadencji.
Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 29
1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Zakres uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa
ustala siê w ramach bud¿etu gminy.
2. Obs³ugê gospodarki finansowej so³ectwa zapewnia
Wójt.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek zebrania wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Gminy, np. po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy interpretuje przepisy statutu so³ectwa we
w³asnym zakresie.
Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA SZROPY  NIZINY
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. W sk³ad So³ectwa Szropy  Nizinywchodz¹ n/w miejscowoci: Szropy  Niziny.
2. Ogó³ Mieszkañców So³ectwa 56 stanowi Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa.
3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: so³ectwo Szropy  Niziny.
§2
1. So³ectwo Szropy  Niziny jest jednostk¹ pomocnicz¹
gminy. Jego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy
Stary Targ.
2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa Szropy  Niziny dzia³a na podstawie przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
b) Statutu Gminy Stary Targ,
c) niniejszego Statutu.
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Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka,
2. Kadencja organu samorz¹du mieszkañców trwa 4 lata
i koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
Celem dokonania wyboru So³tysa i rady so³eckiej Wójt
zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 7 miesiêcy od
wyborów Rady Gminy.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ectwa wspomaga dzia³alnoæ So³tysa i jest
organem opiniodawczym.
§5
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa Szropy
 Niziny nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek, organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê zarz¹dzanie i wykorzystanie ze sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ gminy (wietlice).
§6
Zadania okrelone w § 5 Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa realizuje w szczególnoci poprzez:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,
c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
e) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7
1. Do zadañ zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ w
szczególnoci decyzje w sprawach:
 wyboru organów so³ectwa,
 utrzymania, konserwacji i remontów obiektów u¿ytecznoci publicznej,

 prowadzenia lub zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez so³ectwo,
 zasad korzystania z mienia gminnego bêd¹cego w
u¿ytkowaniu so³ectwa,
 sposobu wydatkowania rodków finansowych na
administrowanie obiektów u¿ytecznoci publicznej
w so³ectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
so³ectwami,
 okrelanie celów i warunków wspó³pracy z organami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spo³ecznymi.
2. Do kompetencji opiniodawczych zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ sprawy w zakresie:
 zmiany granic i zniesienia so³ectwa,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 lokalizacji zak³adów produkcyjnych na terenie so³ectwa,
 przepisów gminnych w zakresie dotycz¹cym so³ectwa.
§8
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt, w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia j¹
we w³asnym zakresie, wzglêdnie przekazuje na sesjê
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia zg³oszonych spraw informuje
siê zebranie wiejskie, radê so³eck¹ lub So³tysa.
§9
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonywanie uchwa³y zebrania wiejskiego, jeli uzna, ¿e uchwa³a lub opinia
zebrania wiejskiego wykracza poza zakres przyznanych
mu kompetencji i jest sprzeczna z prawem.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwa³y Wójt powiadamia
Radê Gminy na najbli¿szej sesji.
§ 10
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 11
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci pomiêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê
So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji So³tysa jest nieodp³atne. So³tys otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie ni¿ej wymienionych prac:
a) prowizjê  za inkaso podatków i op³at, której wysokoæ ustala Rada Gminy  p³atn¹ ze rodków samorz¹dowych,
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b) wykonywanie innych czynnoci, których odp³atnoæ
okrelaj¹ odrêbne przepisy  p³atne ze rodków bud¿etowych gminy.
§ 12
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady gminy,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców so³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy,
 udzia³ w naradach i szkoleniach So³tysów organizowanych przez Wójta Gminy,
 wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. So³tys przedk³ada informacje o swej dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej na zebraniach wiejskich.
§ 13
1. So³tys, który nie jest radnym bierze udzia³ w otwartych posiedzeniach Rady Gminy.
2. Wójt Gminy zaprasza So³tysa do udzia³u w rozpatrywaniu spraw dotycz¹cych bezporednio so³ectwa,
3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców so³ectwa.
§ 14
1. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonanie zadañ zebrania wiejskiego,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
 opracowuje informacje ze swej dzia³alnoci.
§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ on zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez So³tysa lub Radê So³ecka, Wójt Gminy
mo¿e zawiesiæ dzia³anie tych organów, powiadamiaj¹c o tym fakcie Radê Gminy na jej najbli¿szym posie-
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dzeniu. Na tê okolicznoæ zwo³uje siê w celu podjêcia
stosownej w powy¿szej sprawie uchwa³y o dalszych
czynnociach.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 16
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17
Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/3 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego So³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca zaproponuje termin póniejszy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectw
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/
10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu 1/10 sta³ych mieszkañców uprawnionych do
g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym
samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, zebranie wiejskie ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w
g³osowaniu jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie obecnoci referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci So³tys winien zwróciæ siê
do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy o
pomoc, wyznacz¹ oni w tym celu pracowników Urzêdu Gminy.
§ 20
1. Uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od liczby g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego nad konkretn¹ spraw¹.
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3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys lub prowadz¹cy oraz protokolant.
4. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecnoci w³asnorêcznie podpisan¹ przez g³osuj¹cych i bior¹cych udzia³ w
zebraniu, podjête uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys
przekazuje Wójtowi najpóniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizacjê, je¿eli nie
naruszaj¹ interesu gminy, s¹ podjête w trybie okrelonym niniejszym statutem, spe³niaj¹ wszelkie wymogi
formalno-prawne i s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
O sposobie za³atwienia uchwa³ i wniosków Wójt informuje So³tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pe³nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.
5. W przypadku odmowy realizacji uchwa³ i wniosków
zebrania wiejskiego, a tak¿e braku odpowiedzi w ustalonym terminie  samorz¹d mieszkañców so³ectwa
mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna, ze
istniej¹cy stan lub przyjête rozstrzygniêcia naruszaj¹
istotne interesy mieszkañców.
6. W przypadku nieprzestrzegania ustaleñ dotycz¹cych
terminów dostarczenia dokumentacji z zebrania wiejskiego lub dostarczenia niepe³nej, Wójt powiadamia o
powy¿szym fakcie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady podejmie w powy¿szej sprawie
interwencjê.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, godzinê
i dzieñ zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgod¹
Przewodnicz¹cego Rady Gminy  sporód radnych
so³ectwa  przewodnicz¹cego zebrania wyborczego.
2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wyborczego podaje siê do wiadomoci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/10 sta³ych mieszkañców
so³ectwa, wybory przeprowadza siê na nastêpnym
zebraniu w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwotnego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania obowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
§ 23
1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, któr¹
podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania.
§ 24
1. So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej wybiera siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 25
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹
Rady Gminy.
2. Na karcie do g³osowania g³osuj¹cy pozostawiaj¹ Nazwisko wybranego lub wybranych przez siebie kandydatów.
3. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
a) przedartych ca³kowicie,
b) innych ni¿ ustalone w ust. 1,
c) na których pozostawiono wiêcej kandydatów, ni¿
ustalono.
§ 27
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 28
Wybory uzupe³niaj¹ce sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza siê na tych samych zasadach jak wybory So³tysa
i Rady So³eckiej po up³ywie kadencji.
Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 29
1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Zakres uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa
ustala siê w ramach bud¿etu gminy.
2. Obs³ugê gospodarki finansowej so³ectwa zapewnia
Wójt.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek zebrania wiejskiego,
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b) z inicjatywy Rady Gminy, np. po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy interpretuje przepisy statutu so³ectwa we
w³asnym zakresie.
Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA JURKOWICE
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. W sk³ad So³ectwa Jurkowice wchodz¹ n/w miejscowoci: Jurkowice, Jurkowice I, Jurkowice II, Ig³y, £abuñ.
2. Ogó³ Mieszkañców So³ectwa 261 stanowi Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa.
3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: so³ectwo Jurkowice.
§2
1. So³ectwo Jurkowice jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy. Jego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
i osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy
Stary Targ.
2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa Jurkowice dzia³a na
podstawie przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
b) Statutu Gminy Stary Targ,
c) niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka,
2. Kadencja organu samorz¹du mieszkañców trwa 4 lata
i koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
Celem dokonania wyboru So³tysa i rady so³eckiej Wójt
zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 7 miesiêcy od
wyborów Rady Gminy.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ectwa wspomaga dzia³alnoæ So³tysa i jest
organem opiniodawczym.
§5
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa Jurkowice nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
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c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek, organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê zarz¹dzanie i wykorzystanie ze sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ gminy (wietlice).
§6
Zadania okrelone w § 5 Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa realizuje w szczególnoci poprzez:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,
c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
e) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7
1. Do zadañ zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ w
szczególnoci decyzje w sprawach:
 wyboru organów so³ectwa,
 utrzymania, konserwacji i remontów obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 prowadzenia lub zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez so³ectwo,
 zasad korzystania z mienia gminnego bêd¹cego w
u¿ytkowaniu so³ectwa,
 sposobu wydatkowania rodków finansowych na
administrowanie obiektów u¿ytecznoci publicznej
w so³ectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
so³ectwami,
 okrelanie celów i warunków wspó³pracy z organami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spo³ecznymi.
2. Do kompetencji opiniodawczych zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ sprawy w zakresie:
 zmiany granic i zniesienia so³ectwa,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 lokalizacji zak³adów produkcyjnych na terenie so³ectwa,
 przepisów gminnych w zakresie dotycz¹cym so³ectwa.
§8
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt, w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia j¹
we w³asnym zakresie, wzglêdnie przekazuje na sesjê
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia zg³oszonych spraw informuje
siê zebranie wiejskie, radê so³eck¹ lub So³tysa.
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§9

§ 14

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonywanie uchwa³y zebrania wiejskiego, jeli uzna, ¿e uchwa³a lub opinia
zebrania wiejskiego wykracza poza zakres przyznanych
mu kompetencji i jest sprzeczna z prawem.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwa³y Wójt powiadamia
Radê Gminy na najbli¿szej sesji.

1. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonanie zadañ zebrania wiejskiego,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 opracowuje informacje ze swej dzia³alnoci.

§ 10
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 11
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci pomiêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê
So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji So³tysa jest nieodp³atne. So³tys otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie ni¿ej wymienionych prac:
a) prowizjê  za inkaso podatków i op³at, której wysokoæ
ustala Rada Gminy  p³atn¹ ze rodków samorz¹dowych,
b) wykonywanie innych czynnoci, których odp³atnoæ
okrelaj¹ odrêbne przepisy  p³atne ze rodków bud¿etowych gminy.
§ 12
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady gminy,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców so³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy,
 udzia³ w naradach i szkoleniach So³tysów organizowanych przez Wójta Gminy,
 wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. So³tys przedk³ada informacje o swej dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej na zebraniach wiejskich.
§ 13
1. So³tys, który nie jest radnym bierze udzia³ w otwartych posiedzeniach Rady Gminy.
2. Wójt Gminy zaprasza So³tysa do udzia³u w rozpatrywaniu spraw dotycz¹cych bezporednio so³ectwa,
3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców so³ectwa.

§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ on zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez So³tysa lub Radê So³ecka, Wójt Gminy
mo¿e zawiesiæ dzia³anie tych organów, powiadamiaj¹c o tym fakcie Radê Gminy na jej najbli¿szym posiedzeniu. Na tê okolicznoæ zwo³uje siê w celu podjêcia
stosownej w powy¿szej sprawie uchwa³y o dalszych
czynnociach.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 16
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17
Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/3 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego So³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca zaproponuje termin póniejszy.
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1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectw
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/
10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu 1/10 sta³ych mieszkañców uprawnionych do
g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym
samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, zebranie wiejskie ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w
g³osowaniu jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie obecnoci referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci So³tys winien zwróciæ siê
do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy o
pomoc, wyznacz¹ oni w tym celu pracowników Urzêdu Gminy.
§ 20
1. Uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od liczby g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys lub prowadz¹cy oraz protokolant.
4. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecnoci w³asnorêcznie podpisan¹ przez g³osuj¹cych i bior¹cych udzia³ w
zebraniu, podjête uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys
przekazuje Wójtowi najpóniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizacjê, je¿eli nie
naruszaj¹ interesu gminy, s¹ podjête w trybie okrelonym niniejszym statutem, spe³niaj¹ wszelkie wymogi
formalno-prawne i s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
O sposobie za³atwienia uchwa³ i wniosków Wójt informuje So³tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pe³nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.
5. W przypadku odmowy realizacji uchwa³ i wniosków
zebrania wiejskiego, a tak¿e braku odpowiedzi w ustalonym terminie  samorz¹d mieszkañców so³ectwa
mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna, ze
istniej¹cy stan lub przyjête rozstrzygniêcia naruszaj¹
istotne interesy mieszkañców.
6. W przypadku nieprzestrzegania ustaleñ dotycz¹cych
terminów dostarczenia dokumentacji z zebrania wiejskiego lub dostarczenia niepe³nej, Wójt powiadamia o
powy¿szym fakcie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady podejmie w powy¿szej sprawie
interwencjê.
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Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 21

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, godzinê
i dzieñ zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgod¹
Przewodnicz¹cego Rady Gminy  sporód radnych
so³ectwa  przewodnicz¹cego zebrania wyborczego.
2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wyborczego podaje siê do wiadomoci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/10 sta³ych mieszkañców
so³ectwa, wybory przeprowadza siê na nastêpnym
zebraniu w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwotnego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania obowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
§ 23
1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, któr¹
podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania.
§ 24
1. So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej wybiera siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 25
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹
Rady Gminy.
2. Na karcie do g³osowania g³osuj¹cy pozostawiaj¹ Nazwisko wybranego lub wybranych przez siebie kandydatów.
3. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
a) przedartych ca³kowicie,
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b) innych ni¿ ustalone w ust. 1,
c) na których pozostawiono wiêcej kandydatów, ni¿ ustalono.
§ 27
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 28
Wybory uzupe³niaj¹ce sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza siê na tych samych zasadach jak wybory So³tysa
i Rady So³eckiej po up³ywie kadencji.
Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 29
1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Zakres uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa
ustala siê w ramach bud¿etu gminy.
2. Obs³ugê gospodarki finansowej so³ectwa zapewnia
Wójt.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek zebrania wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Gminy, np. po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy interpretuje przepisy statutu so³ectwa we
w³asnym zakresie.
Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KALWA
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. W sk³ad So³ectwa Kalwa wchodz¹ n/w miejscowoci:
Kalwa, Dziewiêæ W³ók.
2. Ogó³ Mieszkañców So³ectwa 149 stanowi Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa.
3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: so³ectwo Kalwa.
§2
1. So³ectwo Kalwa jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy.
Jego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Stary
Targ.

2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa Kalwa dzia³a na
podstawie przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
b) Statutu Gminy Stary Targ,
c) niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka,
2. Kadencja organu samorz¹du mieszkañców trwa 4 lata
i koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
Celem dokonania wyboru So³tysa i rady so³eckiej Wójt
zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 7 miesiêcy od
wyborów Rady Gminy.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ectwa wspomaga dzia³alnoæ So³tysa i jest
organem opiniodawczym.
§5
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa Kalwa
nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek, organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê zarz¹dzanie i wykorzystanie ze sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ gminy (wietlice).
§6
Zadania okrelone w § 5 Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa realizuje w szczególnoci poprzez:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,
c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
e) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
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§7

1. Do zadañ zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ w
szczególnoci decyzje w sprawach:
 wyboru organów so³ectwa,
 utrzymania, konserwacji i remontów obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 prowadzenia lub zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez so³ectwo,
 zasad korzystania z mienia gminnego bêd¹cego w
u¿ytkowaniu so³ectwa,
 sposobu wydatkowania rodków finansowych na
administrowanie obiektów u¿ytecznoci publicznej
w so³ectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
so³ectwami,
 okrelanie celów i warunków wspó³pracy z organami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spo³ecznymi.
2. Do kompetencji opiniodawczych zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ sprawy w zakresie:
 zmiany granic i zniesienia so³ectwa,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 lokalizacji zak³adów produkcyjnych na terenie so³ectwa,
 przepisów gminnych w zakresie dotycz¹cym so³ectwa.
§8
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt, w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia j¹
we w³asnym zakresie, wzglêdnie przekazuje na sesjê
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia zg³oszonych spraw informuje
siê zebranie wiejskie, radê so³eck¹ lub So³tysa.
§9
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonywanie uchwa³y zebrania wiejskiego, jeli uzna, ¿e uchwa³a lub opinia
zebrania wiejskiego wykracza poza zakres przyznanych
mu kompetencji i jest sprzeczna z prawem.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwa³y Wójt powiadamia
Radê Gminy na najbli¿szej sesji.
§ 10
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 11
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci pomiêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê
So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
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2. Pe³nienie funkcji So³tysa jest nieodp³atne. So³tys otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie ni¿ej wymienionych prac:
a) prowizjê  za inkaso podatków i op³at, której wysokoæ
ustala Rada Gminy  p³atn¹ ze rodków samorz¹dowych,
b) wykonywanie innych czynnoci, których odp³atnoæ
okrelaj¹ odrêbne przepisy  p³atne ze rodków bud¿etowych gminy.
§ 12
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady gminy,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców so³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy,
 udzia³ w naradach i szkoleniach So³tysów organizowanych przez Wójta Gminy,
 wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. So³tys przedk³ada informacje o swej dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej na zebraniach wiejskich.
§ 13
1. So³tys, który nie jest radnym bierze udzia³ w otwartych posiedzeniach Rady Gminy.
2. Wójt Gminy zaprasza So³tysa do udzia³u w rozpatrywaniu spraw dotycz¹cych bezporednio so³ectwa,
3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców so³ectwa.
§ 14
1. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonanie zadañ zebrania wiejskiego,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 opracowuje informacje ze swej dzia³alnoci.
§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
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wem kadencji, je¿eli utraci³ on zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez So³tysa lub Radê So³ecka, Wójt Gminy
mo¿e zawiesiæ dzia³anie tych organów, powiadamiaj¹c o tym fakcie Radê Gminy na jej najbli¿szym posiedzeniu. Na tê okolicznoæ zwo³uje siê w celu podjêcia
stosownej w powy¿szej sprawie uchwa³y o dalszych
czynnociach.

2.

3.
4.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 16
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17
Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/3 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

5.

§ 18
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego So³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca zaproponuje termin póniejszy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectw
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/
10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu 1/10 sta³ych mieszkañców uprawnionych do
g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym
samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, zebranie wiejskie ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w
g³osowaniu jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie obecnoci referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci So³tys winien zwróciæ siê
do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy o
pomoc, wyznacz¹ oni w tym celu pracowników Urzêdu Gminy.
§ 20
1. Uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego s¹ prawomoc-

6.

ne gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od liczby g³osów
przeciw.
G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego nad konkretn¹ spraw¹.
Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys lub prowadz¹cy oraz protokolant.
Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecnoci w³asnorêcznie podpisan¹ przez g³osuj¹cych i bior¹cych udzia³ w
zebraniu, podjête uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys
przekazuje Wójtowi najpóniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizacjê, je¿eli nie
naruszaj¹ interesu gminy, s¹ podjête w trybie okrelonym niniejszym statutem, spe³niaj¹ wszelkie wymogi
formalno-prawne i s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
O sposobie za³atwienia uchwa³ i wniosków Wójt informuje So³tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pe³nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.
W przypadku odmowy realizacji uchwa³ i wniosków
zebrania wiejskiego, a tak¿e braku odpowiedzi w ustalonym terminie  samorz¹d mieszkañców so³ectwa
mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna, ze
istniej¹cy stan lub przyjête rozstrzygniêcia naruszaj¹
istotne interesy mieszkañców.
W przypadku nieprzestrzegania ustaleñ dotycz¹cych
terminów dostarczenia dokumentacji z zebrania wiejskiego lub dostarczenia niepe³nej, Wójt powiadamia o
powy¿szym fakcie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady podejmie w powy¿szej sprawie
interwencjê.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 21

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, godzinê
i dzieñ zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgod¹
Przewodnicz¹cego Rady Gminy  sporód radnych
so³ectwa  przewodnicz¹cego zebrania wyborczego.
2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wyborczego podaje siê do wiadomoci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/10 sta³ych mieszkañców
so³ectwa, wybory przeprowadza siê na nastêpnym
zebraniu w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwotnego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania obowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
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§ 23

1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, któr¹
podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania.
§ 24
1. So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej wybiera siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 25
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹
Rady Gminy.
2. Na karcie do g³osowania g³osuj¹cy pozostawiaj¹ Nazwisko wybranego lub wybranych przez siebie kandydatów.
3. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
a) przedartych ca³kowicie,
b) innych ni¿ ustalone w ust. 1,
c) na których pozostawiono wiêcej kandydatów, ni¿
ustalono.
§ 27
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
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Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30

1. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek zebrania wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Gminy, np. po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy interpretuje przepisy statutu so³ectwa we
w³asnym zakresie.
Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA D¥BRÓWKA MALBORSKA
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. W sk³ad So³ectwa D¹brówka Malborska wchodz¹ n/w
miejscowoci: D¹brówka Malborska, Grzyma³a.
2. Ogó³ Mieszkañców So³ectwa 281 stanowi Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa.
3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: so³ectwo D¹brówka Malborska.
§2
1. So³ectwo D¹brówka Malborska jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy. Jego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
gminy Stary Targ.
2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa D¹brówka Malborska dzia³a na podstawie przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
b) Statutu Gminy Stary Targ,
c) niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa

1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka,
2. Kadencja organu samorz¹du mieszkañców trwa 4 lata
i koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
Celem dokonania wyboru So³tysa i rady so³eckiej Wójt
zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 7 miesiêcy od
wyborów Rady Gminy.

§ 29

§4

1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Zakres uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa
ustala siê w ramach bud¿etu gminy.
2. Obs³ugê gospodarki finansowej so³ectwa zapewnia
Wójt.

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ectwa wspomaga dzia³alnoæ So³tysa i jest
organem opiniodawczym.

§ 28
Wybory uzupe³niaj¹ce sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza siê na tych samych zasadach jak wybory So³tysa
i Rady So³eckiej po up³ywie kadencji.
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§5

§8

1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa D¹brówka Malborska nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek, organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê zarz¹dzanie i wykorzystanie ze sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ gminy (wietlice).

1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt, w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia j¹
we w³asnym zakresie, wzglêdnie przekazuje na sesjê
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia zg³oszonych spraw informuje
siê zebranie wiejskie, radê so³eck¹ lub So³tysa.

§6
Zadania okrelone w § 5 Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa realizuje w szczególnoci poprzez:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,
c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
e) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7
1. Do zadañ zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ w
szczególnoci decyzje w sprawach:
 wyboru organów so³ectwa,
 utrzymania, konserwacji i remontów obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 prowadzenia lub zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez so³ectwo,
 zasad korzystania z mienia gminnego bêd¹cego w
u¿ytkowaniu so³ectwa,
 sposobu wydatkowania rodków finansowych na
administrowanie obiektów u¿ytecznoci publicznej
w so³ectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
so³ectwami,
 okrelanie celów i warunków wspó³pracy z organami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spo³ecznymi.
2. Do kompetencji opiniodawczych zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ sprawy w zakresie:
 zmiany granic i zniesienia so³ectwa,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 lokalizacji zak³adów produkcyjnych na terenie so³ectwa,
 przepisów gminnych w zakresie dotycz¹cym so³ectwa.

§9
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonywanie uchwa³y zebrania wiejskiego, jeli uzna, ¿e uchwa³a lub opinia
zebrania wiejskiego wykracza poza zakres przyznanych
mu kompetencji i jest sprzeczna z prawem.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwa³y Wójt powiadamia
Radê Gminy na najbli¿szej sesji.
§ 10
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 11
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci pomiêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê
So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji So³tysa jest nieodp³atne. So³tys otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie ni¿ej wymienionych prac:
a) prowizjê  za inkaso podatków i op³at, której wysokoæ ustala Rada Gminy  p³atn¹ ze rodków samorz¹dowych,
b) wykonywanie innych czynnoci, których odp³atnoæ
okrelaj¹ odrêbne przepisy  p³atne ze rodków bud¿etowych gminy.
§ 12
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady gminy,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców so³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy,
 udzia³ w naradach i szkoleniach So³tysów organizowanych przez Wójta Gminy,
 wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. So³tys przedk³ada informacje o swej dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej na zebraniach wiejskich.
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1. So³tys, który nie jest radnym bierze udzia³ w otwartych posiedzeniach Rady Gminy.
2. Wójt Gminy zaprasza So³tysa do udzia³u w rozpatrywaniu spraw dotycz¹cych bezporednio so³ectwa,
3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców so³ectwa.
§ 14
1. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonanie zadañ zebrania wiejskiego,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 opracowuje informacje ze swej dzia³alnoci.
§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ on zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez So³tysa lub Radê So³ecka, Wójt Gminy
mo¿e zawiesiæ dzia³anie tych organów, powiadamiaj¹c o tym fakcie Radê Gminy na jej najbli¿szym posiedzeniu. Na tê okolicznoæ zwo³uje siê w celu podjêcia
stosownej w powy¿szej sprawie uchwa³y o dalszych
czynnociach.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 16
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17
Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/3 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy do roku.
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2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego So³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca zaproponuje termin póniejszy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectw
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/
10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu 1/10 sta³ych mieszkañców uprawnionych do
g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym
samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, zebranie wiejskie ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w
g³osowaniu jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie obecnoci referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci So³tys winien zwróciæ siê
do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy o
pomoc, wyznacz¹ oni w tym celu pracowników Urzêdu Gminy.
§ 20
1. Uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od liczby g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys lub prowadz¹cy oraz protokolant.
4. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecnoci w³asnorêcznie podpisan¹ przez g³osuj¹cych i bior¹cych udzia³ w
zebraniu, podjête uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys
przekazuje Wójtowi najpóniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizacjê, je¿eli nie
naruszaj¹ interesu gminy, s¹ podjête w trybie okrelonym niniejszym statutem, spe³niaj¹ wszelkie wymogi
formalno-prawne i s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
O sposobie za³atwienia uchwa³ i wniosków Wójt informuje So³tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pe³nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.
5. W przypadku odmowy realizacji uchwa³ i wniosków
zebrania wiejskiego, a tak¿e braku odpowiedzi w ustalonym terminie  samorz¹d mieszkañców so³ectwa
mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna, ze
istniej¹cy stan lub przyjête rozstrzygniêcia naruszaj¹
istotne interesy mieszkañców.
6. W przypadku nieprzestrzegania ustaleñ dotycz¹cych
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terminów dostarczenia dokumentacji z zebrania wiejskiego lub dostarczenia niepe³nej, Wójt powiadamia o
powy¿szym fakcie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady podejmie w powy¿szej sprawie
interwencjê.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, godzinê
i dzieñ zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgod¹
Przewodnicz¹cego Rady Gminy  sporód radnych
so³ectwa  przewodnicz¹cego zebrania wyborczego.
2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wyborczego podaje siê do wiadomoci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/10 sta³ych mieszkañców
so³ectwa, wybory przeprowadza siê na nastêpnym
zebraniu w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwotnego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania obowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
§ 23
1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, któr¹
podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania.
§ 24
1. So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej wybiera siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 25
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³o-

suj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹
Rady Gminy.
2. Na karcie do g³osowania g³osuj¹cy pozostawiaj¹ Nazwisko wybranego lub wybranych przez siebie kandydatów.
3. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
a) przedartych ca³kowicie,
b) innych ni¿ ustalone w ust. 1,
c) na których pozostawiono wiêcej kandydatów, ni¿
ustalono.
§ 27
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 28
Wybory uzupe³niaj¹ce sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza siê na tych samych zasadach jak wybory So³tysa
i Rady So³eckiej po up³ywie kadencji.
Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 29
1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Zakres uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa
ustala siê w ramach bud¿etu gminy.
2. Obs³ugê gospodarki finansowej so³ectwa zapewnia
Wójt.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek zebrania wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Gminy, np. po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy interpretuje przepisy statutu so³ectwa we
w³asnym zakresie.
Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA £OZA
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. W sk³ad So³ectwa £oza wchodz¹ n/w miejscowoci:
£oza, Czerwony Dwór, Krzy¿anki, Lasy, Malewo.
2. Ogó³ Mieszkañców So³ectwa 222 stanowi Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa.
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3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: so³ectwo £oza.
§2
1. So³ectwo £oza jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy. Jego
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Stary Targ.
2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa £oza dzia³a na podstawie przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
b) Statutu Gminy Stary Targ,
c) niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka,
2. Kadencja organu samorz¹du mieszkañców trwa 4 lata
i koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
Celem dokonania wyboru So³tysa i rady so³eckiej Wójt
zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 7 miesiêcy od
wyborów Rady Gminy.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ectwa wspomaga dzia³alnoæ So³tysa i jest
organem opiniodawczym.
§5
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa £oza
nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek, organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê zarz¹dzanie i wykorzystanie ze sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ gminy (wietlice).
§6
Zadania okrelone w § 5 Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa realizuje w szczególnoci poprzez:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,
c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o roz-
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patrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿ liwoci mieszkañców so³ectwa,
e) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7
1. Do zadañ zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ w
szczególnoci decyzje w sprawach:
 wyboru organów so³ectwa,
 utrzymania, konserwacji i remontów obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 prowadzenia lub zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez so³ectwo,
 zasad korzystania z mienia gminnego bêd¹cego w
u¿ytkowaniu so³ectwa,
 sposobu wydatkowania rodków finansowych na
administrowanie obiektów u¿ytecznoci publicznej
w so³ectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
so³ectwami,
 okrelanie celów i warunków wspó³pracy z organami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spo³ecznymi.
2. Do kompetencji opiniodawczych zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ sprawy w zakresie:
 zmiany granic i zniesienia so³ectwa,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 lokalizacji zak³adów produkcyjnych na terenie so³ectwa,
 przepisów gminnych w zakresie dotycz¹cym so³ectwa.
§8
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt, w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia j¹
we w³asnym zakresie, wzglêdnie przekazuje na sesjê
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia zg³oszonych spraw informuje
siê zebranie wiejskie, radê so³eck¹ lub So³tysa.
§9
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonywanie uchwa³y zebrania wiejskiego, jeli uzna, ¿e uchwa³a lub opinia
zebrania wiejskiego wykracza poza zakres przyznanych
mu kompetencji i jest sprzeczna z prawem.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwa³y Wójt powiadamia
Radê Gminy na najbli¿szej sesji.
§ 10
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
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Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 11
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci pomiêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê
So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji So³tysa jest nieodp³atne. So³tys otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie ni¿ej wymienionych prac:
a) prowizjê  za inkaso podatków i op³at, której wysokoæ
ustala Rada Gminy  p³atn¹ ze rodków samorz¹dowych,
b) wykonywanie innych czynnoci, których odp³atnoæ
okrelaj¹ odrêbne przepisy  p³atne ze rodków bud¿etowych gminy.
§ 12
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady gminy,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców so³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy,
 udzia³ w naradach i szkoleniach So³tysów organizowanych przez Wójta Gminy,
 wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. So³tys przedk³ada informacje o swej dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej na zebraniach wiejskich.
§ 13

 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonanie zadañ zebrania wiejskiego,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 opracowuje informacje ze swej dzia³alnoci.
§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ on zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez So³tysa lub Radê So³ecka, Wójt Gminy
mo¿e zawiesiæ dzia³anie tych organów, powiadamiaj¹c o tym fakcie Radê Gminy na jej najbli¿szym posiedzeniu. Na tê okolicznoæ zwo³uje siê w celu podjêcia
stosownej w powy¿szej sprawie uchwa³y o dalszych
czynnociach.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 16
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17
Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/3 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 18

1. So³tys, który nie jest radnym bierze udzia³ w otwartych posiedzeniach Rady Gminy.
2. Wójt Gminy zaprasza So³tysa do udzia³u w rozpatrywaniu spraw dotycz¹cych bezporednio so³ectwa,
3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców so³ectwa.

1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego So³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca zaproponuje termin póniejszy.

§ 14

§ 19

1. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorz¹du,

1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectw
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/
10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu 1/10 sta³ych mieszkañców uprawnionych do
g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym
samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, zebranie wiej-
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skie ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w
g³osowaniu jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie obecnoci referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci So³tys winien zwróciæ siê
do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy o
pomoc, wyznacz¹ oni w tym celu pracowników Urzêdu Gminy.
§ 20
1. Uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od liczby g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys lub prowadz¹cy oraz protokolant.
4. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecnoci w³asnorêcznie podpisan¹ przez g³osuj¹cych i bior¹cych udzia³ w
zebraniu, podjête uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys
przekazuje Wójtowi najpóniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizacjê, je¿eli nie
naruszaj¹ interesu gminy, s¹ podjête w trybie okrelonym niniejszym statutem, spe³niaj¹ wszelkie wymogi
formalno-prawne i s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
O sposobie za³atwienia uchwa³ i wniosków Wójt informuje So³tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pe³nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.
5. W przypadku odmowy realizacji uchwa³ i wniosków
zebrania wiejskiego, a tak¿e braku odpowiedzi w ustalonym terminie  samorz¹d mieszkañców so³ectwa
mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna, ze
istniej¹cy stan lub przyjête rozstrzygniêcia naruszaj¹
istotne interesy mieszkañców.
6. W przypadku nieprzestrzegania ustaleñ dotycz¹cych
terminów dostarczenia dokumentacji z zebrania wiejskiego lub dostarczenia niepe³nej, Wójt powiadamia o
powy¿szym fakcie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady podejmie w powy¿szej sprawie
interwencjê.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, godzinê
i dzieñ zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgod¹
Przewodnicz¹cego Rady Gminy  sporód radnych
so³ectwa  przewodnicz¹cego zebrania wyborczego.
2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wyborczego podaje siê do wiadomoci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/10 sta³ych mieszkañców
so³ectwa, wybory przeprowadza siê na nastêpnym
zebraniu w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwotnego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania obowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
§ 23
1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, któr¹
podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania.
§ 24
1. So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej wybiera siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 25
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
§ 26
1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹
Rady Gminy.
2. Na karcie do g³osowania g³osuj¹cy pozostawiaj¹ Nazwisko wybranego lub wybranych przez siebie kandydatów.
3. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
a) przedartych ca³kowicie,
b) innych ni¿ ustalone w ust. 1,
c) na których pozostawiono wiêcej kandydatów, ni¿
ustalono.
§ 27
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 28
Wybory uzupe³niaj¹ce sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza siê na tych samych zasadach jak wybory So³tysa
i Rady So³eckiej po up³ywie kadencji.
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Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 29
1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Zakres uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa
ustala siê w ramach bud¿etu gminy.
2. Obs³ugê gospodarki finansowej so³ectwa zapewnia
Wójt.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek zebrania wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Gminy, np. po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy interpretuje przepisy statutu so³ectwa we
w³asnym zakresie.
Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA TULICE
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. W sk³ad so³ectwa Tulice wchodz¹ n/w miejscowoci:
Tulice, Olszówka.
2. Ogó³ Mieszkañców So³ectwa 95 stanowi Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa.
3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: so³ectwo Tulice.
§2
1. So³ectwo Tulice jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy. Jego
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Stary Targ.
2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa Tulice dzia³a na podstawie przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
b) Statutu Gminy Stary Targ,
c) niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka,
2. Kadencja organu samorz¹du mieszkañców trwa 4 lata
i koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
Celem dokonania wyboru So³tysa i rady so³eckiej Wójt
zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 7 miesiêcy od
wyborów Rady Gminy.

§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ectwa wspomaga dzia³alnoæ So³tysa i jest
organem opiniodawczym.
§5
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa Tulice
nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek, organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i wykorzystanie ze sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ gminy (wietlice).
§6
Zadania okrelone w § 5 Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa realizuje w szczególnoci poprzez:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,
c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
e) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7
1. Do zadañ zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ w
szczególnoci decyzje w sprawach:
 wyboru organów so³ectwa,
 utrzymania, konserwacji i remontów obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 prowadzenia lub zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez so³ectwo,
 zasad korzystania z mienia gminnego bêd¹cego w
u¿ytkowaniu so³ectwa,
 sposobu wydatkowania rodków finansowych na
administrowanie obiektów u¿ytecznoci publicznej
w so³ectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
so³ectwami,
 okrelanie celów i warunków wspó³pracy z organami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spo³ecznymi.
2. Do kompetencji opiniodawczych zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ sprawy w zakresie:
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 zmiany granic i zniesienia so³ectwa,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 lokalizacji zak³adów produkcyjnych na terenie so³ectwa,
 przepisów gminnych w zakresie dotycz¹cym so³ectwa.
§8
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt, w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia j¹
we w³asnym zakresie, wzglêdnie przekazuje na sesjê
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia zg³oszonych spraw informuje
siê zebranie wiejskie, radê so³eck¹ lub So³tysa.
§9
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonywanie uchwa³y zebrania wiejskiego, jeli uzna, ¿e uchwa³a lub opinia
zebrania wiejskiego wykracza poza zakres przyznanych
mu kompetencji i jest sprzeczna z prawem.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwa³y Wójt powiadamia
Radê Gminy na najbli¿szej sesji.
§ 10
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 11
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci pomiêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê
So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji So³tysa jest nieodp³atne. So³tys otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie ni¿ej wymienionych prac:
a) prowizjê  za inkaso podatków i op³at, której wysokoæ
ustala Rada Gminy  p³atn¹ ze rodków samorz¹dowych,
b) wykonywanie innych czynnoci, których odp³atnoæ
okrelaj¹ odrêbne przepisy  p³atne ze rodków bud¿etowych gminy.
§ 12
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady gminy,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców so³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy,
 udzia³ w naradach i szkoleniach So³tysów organizowanych przez Wójta Gminy,
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 wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. So³tys przedk³ada informacje o swej dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej na zebraniach wiejskich.
§ 13
1. So³tys, który nie jest radnym bierze udzia³ w otwartych posiedzeniach Rady Gminy.
2. Wójt Gminy zaprasza So³tysa do udzia³u w rozpatrywaniu spraw dotycz¹cych bezporednio so³ectwa,
3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców so³ectwa.
§ 14
1. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorz¹du,
 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonanie zadañ zebrania wiejskiego,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
 opracowuje informacje ze swej dzia³alnoci.
§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ on zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez So³tysa lub Radê So³ecka, Wójt Gminy
mo¿e zawiesiæ dzia³anie tych organów, powiadamiaj¹c o tym fakcie Radê Gminy na jej najbli¿szym posiedzeniu. Na tê okolicznoæ zwo³uje siê w celu podjêcia
stosownej w powy¿szej sprawie uchwa³y o dalszych
czynnociach.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 16
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17
Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/3 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
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§ 18
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego So³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca zaproponuje termin póniejszy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectw
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/
10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu 1/10 sta³ych mieszkañców uprawnionych do
g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym
samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, zebranie wiejskie ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w
g³osowaniu jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie obecnoci referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci So³tys winien zwróciæ siê
do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy o
pomoc, wyznacz¹ oni w tym celu pracowników Urzêdu Gminy.
§ 20
1. Uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od liczby g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys lub prowadz¹cy oraz protokolant.
4. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecnoci w³asnorêcznie podpisan¹ przez g³osuj¹cych i bior¹cych udzia³ w
zebraniu, podjête uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys
przekazuje Wójtowi najpóniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizacjê, je¿eli nie
naruszaj¹ interesu gminy, s¹ podjête w trybie okrelonym niniejszym statutem, spe³niaj¹ wszelkie wymogi
formalno-prawne i s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
O sposobie za³atwienia uchwa³ i wniosków Wójt informuje So³tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pe³nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.
5. W przypadku odmowy realizacji uchwa³ i wniosków
zebrania wiejskiego, a tak¿e braku odpowiedzi w ustalonym terminie  samorz¹d mieszkañców so³ectwa
mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna, ze

istniej¹cy stan lub przyjête rozstrzygniêcia naruszaj¹
istotne interesy mieszkañców.
6. W przypadku nieprzestrzegania ustaleñ dotycz¹cych
terminów dostarczenia dokumentacji z zebrania wiejskiego lub dostarczenia niepe³nej, Wójt powiadamia o
powy¿szym fakcie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady podejmie w powy¿szej sprawie
interwencjê.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, godzinê
i dzieñ zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgod¹
Przewodnicz¹cego Rady Gminy  sporód radnych
so³ectwa  przewodnicz¹cego zebrania wyborczego.
2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wyborczego podaje siê do wiadomoci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/10 sta³ych mieszkañców
so³ectwa, wybory przeprowadza siê na nastêpnym
zebraniu w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwotnego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania obowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
§ 23
1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, któr¹
podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania.
§ 24
1. So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej wybiera siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 25
Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
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§ 26

1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹
Rady Gminy.
2. Na karcie do g³osowania g³osuj¹cy pozostawiaj¹ Nazwisko wybranego lub wybranych przez siebie kandydatów.
3. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
a) przedartych ca³kowicie,
b) innych ni¿ ustalone w ust. 1,
c) na których pozostawiono wiêcej kandydatów, ni¿
ustalono.
§ 27
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 28
Wybory uzupe³niaj¹ce sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza siê na tych samych zasadach jak wybory So³tysa
i Rady So³eckiej po up³ywie kadencji.
Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 29
1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Zakres uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa
ustala siê w ramach bud¿etu gminy.
2. Obs³ugê gospodarki finansowej so³ectwa zapewnia
Wójt.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek zebrania wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Gminy, np. po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy interpretuje przepisy statutu so³ectwa we
w³asnym zakresie.
Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr VI/39/03
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA K¥TKI
Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1
1. W sk³ad So³ectwa K¹tki wchodz¹ n/w miejscowoci:
K¹tki, Klecewo, Mleczewo.
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2. Ogó³ Mieszkañców So³ectwa 290 stanowi Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa.
3. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: so³ectwo K¹tki.
§2
1. So³ectwo K¹tki jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy. Jego
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Stary Targ.
2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa K¹tki dzia³a na podstawie przepisów, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
b) Statutu Gminy Stary Targ,
c) niniejszego Statutu.
Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
a) zebranie wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka,
2. Kadencja organu samorz¹du mieszkañców trwa 4 lata
i koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
Celem dokonania wyboru So³tysa i rady so³eckiej Wójt
zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 7 miesiêcy od
wyborów Rady Gminy.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ectwa wspomaga dzia³alnoæ So³tysa i jest
organem opiniodawczym.
§5
1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa K¹tki
nale¿y:
a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
d) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek, organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê zarz¹dzanie i wykorzystanie ze sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ gminy (wietlice).
§6
Zadania okrelone w § 5 Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa realizuje w szczególnoci poprzez:
a) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,
c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
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d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
e) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7
1. Do zadañ zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ w
szczególnoci decyzje w sprawach:
 wyboru organów so³ectwa,
 utrzymania, konserwacji i remontów obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 prowadzenia lub zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez so³ectwo,
 zasad korzystania z mienia gminnego bêd¹cego w
u¿ytkowaniu so³ectwa,
 sposobu wydatkowania rodków finansowych na
administrowanie obiektów u¿ytecznoci publicznej
w so³ectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
so³ectwami,
 okrelanie celów i warunków wspó³pracy z organami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spo³ecznymi.
2. Do kompetencji opiniodawczych zebrania mieszkañców so³ectwa nale¿¹ sprawy w zakresie:
 zmiany granic i zniesienia so³ectwa,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 lokalizacji zak³adów produkcyjnych na terenie so³ectwa,
 przepisów gminnych w zakresie dotycz¹cym so³ectwa.
§8
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt, w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia j¹
we w³asnym zakresie, wzglêdnie przekazuje na sesjê
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia zg³oszonych spraw informuje
siê zebranie wiejskie, radê so³eck¹ lub So³tysa.
§9
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonywanie uchwa³y zebrania wiejskiego, jeli uzna, ¿e uchwa³a lub opinia
zebrania wiejskiego wykracza poza zakres przyznanych
mu kompetencji i jest sprzeczna z prawem.
3. O wstrzymaniu wykonania uchwa³y Wójt powiadamia
Radê Gminy na najbli¿szej sesji.
§ 10
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹c zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka
§ 11
1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci pomiêdzy so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê
So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
2. Pe³nienie funkcji So³tysa jest nieodp³atne. So³tys otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie ni¿ej wymienionych prac:
a) prowizjê  za inkaso podatków i op³at, której wysokoæ
ustala Rada Gminy  p³atn¹ ze rodków samorz¹dowych,
b) wykonywanie innych czynnoci, których odp³atnoæ
okrelaj¹ odrêbne przepisy  p³atne ze rodków bud¿etowych gminy.
§ 12
1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
 zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
 zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego, Rady gminy,
 wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców so³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
 reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec
Rady Gminy,
 udzia³ w naradach i szkoleniach So³tysów organizowanych przez Wójta Gminy,
 wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej.
2. So³tys przedk³ada informacje o swej dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej na zebraniach wiejskich.
§ 13
1. So³tys, który nie jest radnym bierze udzia³ w otwartych posiedzeniach Rady Gminy.
2. Wójt Gminy zaprasza So³tysa do udzia³u w rozpatrywaniu spraw dotycz¹cych bezporednio so³ectwa,
3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców so³ectwa.
§ 14
1. Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, So³tys trwale wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
 opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorz¹du,

 4617 

Poz. 1771

 wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
 organizuje wykonanie zadañ zebrania wiejskiego,
 wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
 opracowuje informacje ze swej dzia³alnoci.
§ 15
1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji, je¿eli utraci³ on zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez So³tysa lub Radê So³ecka, Wójt Gminy
mo¿e zawiesiæ dzia³anie tych organów, powiadamiaj¹c o tym fakcie Radê Gminy na jej najbli¿szym posiedzeniu. Na tê okolicznoæ zwo³uje siê w celu podjêcia
stosownej w powy¿szej sprawie uchwa³y o dalszych
czynnociach.
Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 16
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 17
Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/3 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 18
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy do roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego So³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno siê odbyæ w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca zaproponuje termin póniejszy.
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectw
zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej
1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu 1/10 sta³ych mieszkañców uprawnionych do
g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym
samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach, zebranie wiejskie ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w
g³osowaniu jawnym.
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4. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie obecnoci referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci So³tys winien zwróciæ siê
do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy o
pomoc, wyznacz¹ oni w tym celu pracowników Urzêdu Gminy.
§ 20
1. Uchwa³y i wnioski zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od liczby g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys lub prowadz¹cy oraz protokolant.
4. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecnoci w³asnorêcznie podpisan¹ przez g³osuj¹cych i bior¹cych udzia³ w
zebraniu, podjête uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys
przekazuje Wójtowi najpóniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizacjê, je¿eli nie
naruszaj¹ interesu gminy, s¹ podjête w trybie okrelonym niniejszym statutem, spe³niaj¹ wszelkie wymogi
formalno-prawne i s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
O sposobie za³atwienia uchwa³ i wniosków Wójt informuje So³tysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pe³nej dokumentacji z zebrania wiejskiego.
5. W przypadku odmowy realizacji uchwa³ i wniosków
zebrania wiejskiego, a tak¿e braku odpowiedzi w ustalonym terminie  samorz¹d mieszkañców so³ectwa
mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady Gminy gdy uzna, ze
istniej¹cy stan lub przyjête rozstrzygniêcia naruszaj¹
istotne interesy mieszkañców.
6. W przypadku nieprzestrzegania ustaleñ dotycz¹cych
terminów dostarczenia dokumentacji z zebrania wiejskiego lub dostarczenia niepe³nej, Wójt powiadamia o
powy¿szym fakcie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady podejmie w powy¿szej sprawie
interwencjê.
Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 21
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy okrela miejsce, godzinê
i dzieñ zebrania wiejskiego oraz wyznacza za zgod¹
Przewodnicz¹cego Rady Gminy  sporód radnych
so³ectwa  przewodnicz¹cego zebrania wyborczego.
2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu zebrania wyborczego podaje siê do wiadomoci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 22
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
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nie uzyska siê obecnoci 1/10 sta³ych mieszkañców
so³ectwa, wybory przeprowadza siê na nastêpnym
zebraniu w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwotnego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
4. Uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania obowi¹zani s¹ do podpisania listy obecnoci.
§ 23
1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym wybrana sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, któr¹
podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania.
§ 24
1. So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej wybiera siê sporód
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków Rady So³eckiej.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa
§ 29
1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu. Zakres uprawnieñ do prowadzenia gospodarki finansowej so³ectwa
ustala siê w ramach bud¿etu gminy.
2. Obs³ugê gospodarki finansowej so³ectwa zapewnia
Wójt.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Gminy i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek zebrania wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Gminy, np. po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy interpretuje przepisy statutu so³ectwa we
w³asnym zakresie.

1772
UCHWA£A Nr IX/38/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2002.

Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 136 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.) po wys³uchaniu opinii
Komisji Rewizyjnej uchwala siê, co nastêpuje:

§ 26

§1

1. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tk¹
Rady Gminy.
2. Na karcie do g³osowania g³osuj¹cy pozostawiaj¹ Nazwisko wybranego lub wybranych przez siebie kandydatów.
3. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
a) przedartych ca³kowicie,
b) innych ni¿ ustalone w ust. 1,
c) na których pozostawiono wiêcej kandydatów, ni¿
ustalono.

Przyjmuje siê sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania bud¿etu za rok 2002, zamykaj¹ce siê kwotami:
1. DOCHODY:
plan
23.977.588 z³
wykonanie
24.422.015 z³
w tym:
 dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami
plan
2.182.529 z³
wykonanie
2.178.462 z³
 dotacje na realizacjê zadañ wspólnych realizowanych
na podstawie umów lub porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego
plan
111.000 z³
wykonanie
111.000 z³
 dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
plan
193.200 z³
wykonanie
194.105 z³
2. WYDATKI:
plan
25.831.154 z³
wykonanie
24.027.938 z³
w tym:
a) wydatki bie¿¹ce
plan
21.058.556 z³

§ 25

§ 27
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 28
Wybory uzupe³niaj¹ce sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza siê na tych samych zasadach jak wybory So³tysa
i Rady So³eckiej po up³ywie kadencji.
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3.
4.
5.
6.

wykonanie
19.516.732 z³
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
plan
10.732.366 z³
wykonanie
9.865.959 z³
 dotacje
plan
955.400 z³
wykonanie
937.599 z³
 wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie
ustawami
plan
2.182.529 z³
wykonanie
2.146.555 z³
 wydatki na obs³ugê d³ugu gminy
plan
122.365 z³
wykonanie
103.551 z³
 wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumieñ
zawartych z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego
plan
111.000 z³
wykonanie
111.000 z³
 wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
plan
193.200 z³
wykonanie
175.043 z³
b) wydatki maj¹tkowe
plan
4.772.598 z³
wykonanie
4.511.206 z³
Bud¿et zamyka siê wynikiem dodatnim w kwocie
394.077 z³
stanowi¹cym nadwy¿kê bud¿etu za rok bie¿¹cy
Gospodarstwo pomocnicze
Przychody  wykonanie
4.352.098 z³
Koszty  wykonanie
4.300.290 z³
rodki specjalne
Przychody  wykonanie
428.040 z³
Wydatki  wykonanie
428.998 z³
Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej
Przychody  wykonanie
135.728 z³
Koszty  wykonanie
146.740 z³

Czêæ opisowa i tabelaryczna sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2002 zosta³a przed³o¿ona Radzie
Miejskiej 25 marca 2003 r. i przes³ana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdañsku w terminie do 31 marca
2003 r.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
J. Majewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1773
UCHWA£A Nr X/90/2003 r.
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad wnoszenia i zbywania udzia³ów w spó³kach prawa handlowego.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. g, w zwi¹zku
z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591;
zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558,
Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806) uchwala
siê co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady wnoszenia i zbywania udzia³ów
w spó³kach prawa handlowego, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr X/90/2003
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
I. ZASADY WNOSZENIA UDZIA£ÓW
Pokrycie udzia³ów wnoszonych przez Burmistrza Miasta Kwidzyna do istniej¹cej spó³ki prawa handlowego,
zwanej dalej spó³k¹, mo¿e nast¹piæ w formie wk³adu niepieniê¿nego, b¹d te¿ wk³adu pieniê¿nego.
1. Wk³ad niepieniê¿ny.
1) Wk³ad niepieniê¿ny w postaci nieruchomoci gruntowej.
Nieruchomoci gruntowe, zabudowane lub niezabudowane, mog¹ byæ wnoszone przez Burmistrza Miasta Kwidzyna jako wk³ad niepieniê¿ny (aport), z przeznaczeniem na podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki, zgodnie z poni¿szymi zasadami:
a) wniesienie aportu do spó³ki winno byæ uzasadnione potrzebami zarówno samej spó³ki jak i miasta,
b) wniesienie w formie aportu nieruchomoci wymaga uprzednio uzyskania pozytywnych opinii
Komisji Gospodarki Miejskiej, Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju Przedsiêbiorczoci oraz Komisji
Planu Gospodarczego i Bud¿etu Rady Miejskiej w
Kwidzynie,
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c) wysokoæ udzia³ów wnoszonych do spó³ki bêdzie
ustalana na podstawie wartoci nieruchomoci
gruntowej, okrelonej w operacie szacunkowym,
a niepodzielna czêæ aportu powsta³a przy obliczaniu wysokoci udzia³ów, wnoszona bêdzie na
kapita³ zapasowy spó³ki.
2) Wk³ad niepieniê¿ny w postaci rodka trwa³ego, innego ni¿ nieruchomoæ gruntowa.
a) rodki trwa³e takie jak: wodoci¹gi, kanalizacja sanitarna, kot³ownie i inne urz¹dzenia techniczne,
mog¹ byæ wnoszone w formie aportu z przeznaczeniem na podwy¿szenie kapita³u zak³adowego
spó³ki,
b) wysokoæ udzia³ów wnoszonych do spó³ki bêdzie
ustalana na podstawie wartoci rodka trwa³ego,
okrelonej w ostatecznym rozliczeniu inwestycji,
w wyniku której powsta³ rodek trwa³y, lub te¿ wartoci okrelonej w protokole PT (przekazania/przejêcia rodka trwa³ego)  w przypadku przejêcia rodka trwa³ego od osób trzecich. Niepodzielna czêæ
aportu powsta³a przy obliczaniu wysokoci udzia³ów, wnoszona bêdzie na kapita³ zapasowy spó³ki,
c) w przypadku, gdy wartoæ rodka trwa³ego bêdzie
wiêksza ni¿ 500 000 z³., wniesienie udzia³u do spó³ki
winno byæ poprzedzone pozytywn¹ opini¹ Komisji
Gospodarki Miejskiej, Inicjatyw Gospodarczych
i Rozwoju Przedsiêbiorczoci oraz Komisji Planu
Gospodarczego i Bud¿etu Rady Miejskiej w Kwidzynie.
2. Wk³ad pieniê¿ny:
1) podwy¿szenie kapita³u zak³adowego mo¿e nast¹piæ
poprzez objêcie nowych udzia³ów lub podwy¿szenie wartoci nominalnej udzia³ów ju¿ istniej¹cych,
2) gdy pokrycie udzia³ów ma nast¹piæ w formie pieniê¿nej, to Burmistrz Miasta Kwidzyna podejmuj¹c
decyzjê w tym przedmiocie, nie mo¿e przekroczyæ
kwoty przewidzianej na ten cel w bud¿ecie miasta.
II. ZASADY ZBYWANIA UDZIA£ÓW
1. Dop³ata do istniej¹cej spó³ki prawa handlowego, zwanej dalej spó³k¹, mo¿e byæ zwrócona wspólnikom, je¿eli nie jest wymagana na pokrycie straty wykazanej w
sprawozdaniu finansowym.
2. Zbycie udzia³ów w spó³ce, w której Miasto Kwidzyn
jest udzia³owcem wiêkszociowym, musi byæ poprzedzone uchwa³¹ wspólników udzielaj¹c¹ zarz¹dowi spó³ki zgody na ich zbycie.
3. Zbycie udzia³ów wymaga, oprócz uchwa³y, o której
mowa wy¿ej, pozytywnej opinii Komisji Gospodarki
Miejskiej, Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju Przedsiêbiorczoci oraz Komisji Planu Gospodarczego i Bud¿etu Rady Miejskiej w Kwidzynie.
III.Burmistrz Miasta Kwidzyna zobowi¹zany jest przedk³adaæ Radzie Miejskiej w Kwidzynie, co najmniej raz w
roku, informacjê o wniesionych i zbytych udzia³ach w
spó³ce prawa handlowego, w której Miasto Kwidzyn
posiada udzia³y.

1774
UCHWA£A Nr X/79/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, w zwi¹zku z art. 3
ust. 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806) na wniosek Komisji Statutowej Rada Miejska
w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Miasta Tczewa w brzmieniu stanowi¹cym Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Miejskiej w Tczewie:
1) Nr VI/34/99 z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 39, poz. 159, zm. z 2001 r. Nr 79, poz. 982, zm.
z 2003 r. Nr 15 poz. 149),
2) Nr IX/76/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa (niepublikowana).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr X/79/2003
Rady Miasta Tczewa
z dnia 26 czerwca 2003 r.
STATUT MIASTA TCZEWA
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Miejskiej Tczew,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej,
4) tryb pracy Prezydenta Miasta Tczewa,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w
Tczewie,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, Komisji Rady, Prezydenta Miasta oraz korzystania z tych
dokumentów
7) zasady mianowania i oceny pracowników samorz¹dowych.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
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1) Miecie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miejsk¹
Tczew,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Tczewie
3) Komisji  nale¿y przez to rozumieæ Komisje Rady Miejskiej w Tczewie,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Tczewie,
5) Prezydencie  nale¿y przez to rozumieæ Prezydenta
Miasta Tczewa,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Miasta Tczewa,
7) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski w
Tczewie,
8) Przewodnicz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Tczewie.
Rozdzia³ II. Miasto
§3
1. Miasto jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Miasta, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swoje organy.
§4
1. Miasto po³o¿one jest w Powiecie Tczewskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 2.226 ha.
2. Granice terytorialne Miasta okrela mapa, stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do Statutu.
§5
1. W celu wykonywania swoich zadañ Miasto mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne.
2. Prezydent prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
Atrybutami samodzielnoci i samorz¹dnoci Miasta s¹
jego flaga, herb, sztandar i pieczêcie urzêdowe oraz insygnia w³adzy okrelone odrêbnymi uchwa³ami.
§7
1. Herbem Miasta jest wizerunek czerwonego gryfa
wspiêty w prawo, o dziobie i pazurach koloru z³otego
(¿ó³tego) umieszczony na tarczy o polu koloru srebrnego (bia³ego).
2. Wzór herbu Miasta okrela za³¹cznik Nr 2 do Statutu.
3. Herb Miasta umieszczony jest:
a) w budynku stanowi¹cym siedzibê Rady i Prezydenta,
b) w gabinecie Prezydenta i sali lubów,
c) na pieczêciach urzêdowych,
d) w budynkach stanowi¹cych siedzibê gminnych jednostek organizacyjnych,
e) na sali obrad sesji Rady.
4. Herb mo¿e byæ u¿ywany w formie wydruku lub pieczêci na drukach zaproszeñ wysy³anych przez Przewodnicz¹cego Rady, Prezydenta i Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego.

Dziennik Urzêdowy
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§8

1. Flag¹ Miasta jest prostok¹tny p³at bia³ej tkaniny o proporcjach boków szerokoci do d³ugoci jak 5:7, z centralnie umieszczonym wizerunkiem herbowego czerwonego gryfa skierowanego profilem w kierunku
drzewca.
2. Flagê Miasta umieszcza siê na budynku stanowi¹cym
siedzibê Rady i Prezydenta:
a) w dniu odbywania sesji Rady,
b) z okazji wi¹t pañstwowych i uroczystoci miejskich.
§9
1. Sztandar, ustanowiony w 740 rocznicê powstania Rady,
jest kwadratem o boku 1 m w kolorze bia³ym z tarcz¹
herbow¹ miasta Tczewa i napisami Tczew  Rada 12581998 oraz bordiur¹ o symbolice czerwonych szecioboków z jednej strony i srebrnym or³em na czerwonym tle z drugiej strony.
2. Wzór sztandaru stanowi za³¹cznik Nr 3* do Statutu.
3. Sztandar prezentowany jest:
a) w czasie uroczystych sesji Rady,
b) w czasie wi¹t pañstwowych i uroczystoci lokalnych.
§ 10
1. Insygnia w³adzy to dwa srebrne ³añcuchy sk³adaj¹ce
siê z ogniw bêd¹cych miniaturkami baszt i przêse³
mostu tczewskiego oraz tarcz¹ z herbem miasta Tczewa i z³otymi napisami u góry Tczew a na dole Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej pierwszy ³añcuch i Prezydent Miasta drugi ³añcuch.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e nak³adaæ insygnia na sesjach zwyczajnych, oraz na uroczystociach miejskich,
krajowych i zagranicznych reprezentuj¹c Radê na zewn¹trz.
3. Prezydent nak³ada insygnia na uroczystych sesjach
Rady i wszystkich publicznych uroczystociach miejskich, krajowych i zagranicznych, reprezentuj¹c miasto na zewn¹trz.
§ 11
1. Pieczêciami urzêdowymi Miasta s¹ metalowe t³oczone pieczêcie okr¹g³e zawieraj¹ce porodku wizerunek
or³a ustalony dla god³a, a w otoku napis odpowiadaj¹cy nazwie jednostki organizacyjnej.
2. Na dokumentach z zakresu zadañ w³asnych Miasta
mo¿na u¿ywaæ pieczêci, o której mowa w ust. 1 zawieraj¹cej porodku zamiast wizerunku or³a herb Miasta.
§ 12
wiêtem Miasta jest dzieñ 30 stycznia upamiêtniaj¹cy
powrót miasta do Polski po d³ugiej niewoli narodowej.
§ 13
1. Ustanawia siê wyró¿nienie Honorowy Obywatel Miasta Tczewa i Medal PRO DOMO TRSOVIENSI.
3. Szczegó³owy tryb i sposób przyznawania wyró¿nieñ
okrelaj¹ odrêbne uchwa³y Rady.
§ 14
1. Miasto wydaje bezp³atny Biuletyn Informacyjny Panorama Miasta na zasadach okrelonych odrêbn¹
uchwa³¹.
* Za³¹cznika Nr 3 nie publikuje siê.
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2. Biuletyn Informacyjny publikuje prawo miejscowe
i wszystkie wa¿niejsze sprawy dotycz¹ce prac samorz¹du i ogó³u mieszkañców.
§ 15
Siedzib¹ organów Miasta jest miasto Tczew.
Rozdzia³ III. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 16
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Miecie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 23 radnych.
§ 17
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Prezydenta w zakresie, w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
2. Prezydent i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której przedk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 18
W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ sta³e
i dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ,
okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 19
1. Przewodnicz¹cy organizuje pracê Rady i prowadzi jej
obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
§ 20
Przewodnicz¹cy, a w przypadku jego nieobecnoci
wyznaczony Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
8) wykonuje w imieniu Rady jako pracodawcy samorz¹dowego czynnoci z zakresu prawa pracy wobec
Prezydenta, z wy³¹czeniem ustalania wynagrodzenia, w zakresie okrelonym odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 21
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na najbli¿szej sesji dokonuje wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 20 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e upowa¿niæ do reprezentowania
Rady na zewn¹trz Wiceprzewodnicz¹cego Rady lub
innego radnego.
3. W razie wakatu na funkcji Przewodnicz¹cego jego obowi¹zki zastrze¿one przez ustawê lub statut wykonuje
wyznaczony Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 23
Do obowi¹zków wyznaczonego Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla Przewodnicz¹cego w razie wakatu na
stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 24
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodnicz¹cego oraz jednego z Wiceprzewodnicz¹cych, do
drugiego Wiceprzewodnicz¹cego § 23 stosuje siê odpowiednio.
§ 25
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy.
§ 26
Obs³ugê Rady i jej komisji zapewniaj¹ pracownicy Urzêdu Miejskiego, zatrudnieni na stanowisku d.s. obs³ugi
Rady w Wydziale Organizacyjnym i Kadr.
Rozdzia³ IV. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 27
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) stanowiska  zawieraj¹ce owiadczenia w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
2. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 28
1. Rada odbywa sesje z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do
wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.
2. Terminy sesji okrela plan pracy Rady.
3. Poza planem sesje s¹ zwo³ywane w przypadkach okrelonych w art. 20 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

 4623 

Poz. 1774
2. Przygotowanie sesji
§ 29

1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy, lub z jego upowa¿nienia  jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad w skuteczny sposób podjêty
przez Radê.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu dostarcza siê radnym najpóniej na
14 dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu
sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia.
Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez
radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem
nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po udostêpnieniu materia³ów i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 30
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy, po zasiêgniêciu
opinii Prezydenta ustala listê osób zaproszonych na
sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  Prezydent, jego Zastêpcy oraz Sekretarz i Skarbnik.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
naczelnicy wydzia³ów Urzêdu Miejskiego oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
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Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
§ 35
1. Sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w
planie pracy rady lub w terminach okrelonych przez
Przewodnicz¹cego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji zwo³ywanych
poza planem, o jakich mowa w § 28 ust. 3.
§ 36
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e przerwaæ obrady, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania sesji Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu.
§ 37
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy lub
wyznaczony Wiceprzewodnicz¹cy.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
§ 38
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram (kolejny numer) sesjê Rady Miejskiej w Tczewie .
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 39
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stawia pytanie o
ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 40

Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym oraz o z³o¿onych
interpelacjach
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Prezydenta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach i okresach miêdzysesyjnych,
7) wolne wnioski i informacje.

§ 33

§ 41

Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.

1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 40 pkt 3 sk³ada Prezydent lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

3. Przebieg sesji
§ 31
Prezydent obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.
§ 32

§ 34
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,

§ 42
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Prezydenta.
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2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz
wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Prezydent lub osoby przez niego upowa¿nione.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego z wnioskiem o niezw³oczne uzupe³nienia odpowiedzi.
§ 43
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Miasta, tak¿e w celu uzyskania informacji o stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
4. Do zapytañ stosuje siê odpowiednio § 42 ust. 5, 6 i 7.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug ustalonego
porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad ka¿dym
z punktów.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie bêd¹cej radnym.
§ 45
1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w
szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê zwrotem do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

§ 46
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy przyjmuje do
protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.
§ 47
1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy poddaje pod dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego
g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§ 48
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 49
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu
umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Prezydentowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy rozpoczyna
procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku
g³osowania.
§ 50
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam (kolejny
numer) sesjê Rady Miejskiej w Tczewie.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 51
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 52
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
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ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 53
1. Pracownik Urzêdu, wyznaczony przez Prezydenta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym, sporz¹dza z ka¿dej
sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê. Nagranie przechowuje siê
do czasu przyjêcia protokó³u, którego zapis dotyczy.
§ 54
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady
z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci
oraz faktu opuszczenia sesji przez radnego w trakcie
jej trwania,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów
zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów
niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 55
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu nagrania z przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 56
Do protoko³u do³¹cza siê kserokopiê listy obecnoci
radnych oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty
przyjêtych przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób
nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na
rêce Przewodnicz¹cego.
4. Uchwa³y
§ 57
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 27 ust. 1, a tak¿e deklaracje, stanowiska, apele i opinie, o jakich mowa w § 27
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
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§ 58

1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹: Prezydent, radni oraz Komisje chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) wnioskodawcê,
2) tytu³ uchwa³y,
3) podstawê prawn¹,
4) treæ merytoryczn¹,
5) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
6) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
7) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekt uchwa³y zmieniaj¹cej w uzasadnieniu winien
podawaæ dodatkowo, oprócz elementów okrelonych
w ust. 3 treæ przepisu przed projektowan¹ zmian¹,
istotê zmiany, konsekwencje wprowadzonej zmiany.
5. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
6. Projekt uchwa³y wynikaj¹cy z inicjatywy radnego, b¹d
komisji z wy³¹czeniem uchwa³ powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków bud¿etowych, do których wymagana jest zgoda Prezydenta, powinien byæ rozpatrzony
przez Przewodnicz¹cego w terminie 30 dni od jego zg³oszenia i przekazany do uzupe³nienia lub do rozpatrzenia przez Komisje merytoryczne oraz Prezydenta.
§ 59
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych.
§ 60
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Prezydenta.
§ 61
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 62
1. Prezydent ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
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5. Procedura g³osowania
§ 63
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 64
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹
radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub
ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 65
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 66
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 67
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych pa-

3.

4.

5.
6.

7.

ragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje
wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te
poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w ust. 2.
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 68

1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw.
G³osów wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza
siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 69
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§ 70
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
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§ 71

1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 72
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje formu³uj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Prezydentowi oraz Radzie.
§ 73
Pracami komisji kieruje Przewodnicz¹cy Komisji lub Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji, wybrani przez Radê.
§ 74
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych oraz przeprowadzanych
przez nie kontroli stosuje siê odpowiednio przepisy o
Komisji Rewizyjnej.
§ 75
Przewodnicz¹cy komisji sta³ych przedstawiaj¹ Radzie
sprawozdania z dzia³alnoci komisji w terminie do dnia
15 lutego za rok poprzedni.
§ 76
Opinie i wnioski komisji podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§ 77
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 3 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego.
§ 78
1. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w siedzibie Rady w terminie podanym uprzednio do
wiadomoci wyborców  osoby, które chcia³yby z³o¿yæ skargi, wnioski czy postulaty.
2. Organizacjê dy¿urów Rady okrela Przewodnicz¹cy.
§ 79
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
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przez Przewodnicz¹cego, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 81
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 82
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ V. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 83
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego i Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
§ 84
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§ 85
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Przewodnicz¹cy Rady.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli

§ 80

§ 86

1. Prezydent wystawia radnym dokument podpisany

1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Prezydenta
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i gminnych jednostek organizacyjnych pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Miasta.

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.

§ 87

§ 93

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.

1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z trzech cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej informuje Prezydenta i kierownika kontrolowanego podmiotu o terminie rozpoczêcia kontroli oraz wyznacza Przewodnicz¹cego zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u
czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez co najmniej dwóch cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego.
5. Upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 4 s¹ imienne
i wydawane na okres kadencji lub na dan¹ kontrolê.
6. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia i legitymacje radnych.

§ 88
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 89
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 90
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
60 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca  d³u¿ej ni¿ 30 dni roboczych.
§ 91
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2 wykonywane
s¹ bezw³ocznie.
4. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 92
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w § 86 ust. 1.

3. Tryb kontroli

§ 94
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, Przewodnicz¹cego, Prezydenta oraz kierownika kontrolowanego podmiotu, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Prezydenta, kontroluj¹cy zawiadamia Przewodnicz¹cego.
§ 95
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu zgodnie z ustaw¹ o ochronie informacji niejawnych.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 96
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
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4. Protoko³y kontroli
§ 97

1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cych,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) dane o liczbie egzemplarzy sporz¹dzonego protoko³u,
8) datê i miejsce podpisania protoko³u,
9) podpisy kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
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2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planów pracy lub
planów kontroli Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do
wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ
po zatwierdzeniu planu kontroli lub jego czêci.
§ 102
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
15 lutego ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz opinii, stanowisk i wniosków podjêtych przez
Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z
tych kontroli,
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 98

§ 103

1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 7 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek Przewodnicz¹cego, Prezydenta, nie mniej ni¿ 5 radnych lub nie mniej ni¿ trzech cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

§ 100

§ 104

Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy, Prezydent, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego
podmiotu.

Opinie, stanowiska i wnioski Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Komisji w g³osowaniu jawnym.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej skazanych rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych,
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej Prezydenta do zawarcia stosownej umowy w imieniu Miasta.
3. Ust. 1 i 2 stosuje siê do pozosta³ych sta³ych komisji.

§ 99

§ 101
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy na nastêpny rok w terminie do
dnia 15 grudnia ka¿dego roku oraz pó³roczne plany
kontroli odpowiednio do 15 czerwca i 15 grudnia ka¿dego roku.
2. Stosowne plany przed³o¿one Radzie musz¹ zawieraæ
co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,

§ 105
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§ 106

§ 112

1. Komisja Rewizyjna na zlecenie Rady lub po powziêciu
stosownych opinii, stanowisk i wniosków przez wszystkie zainteresowane komisje, mo¿e wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady,
w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania
poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.

Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.

§ 107
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ z wnioskami do
Rady o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub inne organy
kontroli.
Rozdzia³ VI. Zasady dzia³ania
klubów radnych
§ 108
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
2. Radny mo¿e nale¿eæ do jednego klubu.
§ 109
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego.
§ 110
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy prowadzi rejestr klubów radnych.

§ 113
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem.
§ 114
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 115
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Prezydent obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w
zakresie niezbêdnym do odbywania posiedzeñ.
Rozdzia³ IX. Prezydent.
§ 116
1. Prezydent wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na
mocy przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do
niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
2. W realizacji zadañ w³asnych Prezydent podlega wy³¹cznie Radzie
3. Prezydent wykonuje zdania przy pomocy Urzêdu, którego jest kierownikiem.
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
Regulamin Organizacyjny nadany przez Prezydenta w
drodze zarz¹dzenia, który przedk³adany jest Radzie do
wiadomoci.
5. Skargi na dzia³ania Prezydenta jako organu rozpatruje
Rada.
§ 117
Zastêpca Prezydenta przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w § 116 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Prezydenta.
Rozdzia³ VIII. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady,
Komisji i Prezydenta

§ 111

§ 118

1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu, gdy liczba ich cz³onków
spadnie poni¿ej 3.

Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 119
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Miasta podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
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§ 120

1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji Rady oraz
Prezydenta udostêpnia siê w Wydziale Organizacyjnym
i Kadr Urzêdu, w dniach pracy Urzêdu i w godzinach
przyjmowania interesantów.
2. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 121
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 118  120 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie i w asycie pracownika Urzêdu Miasta.
§ 122
Uprawnienia okrelone w § 118  120 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Rozdzia³ IX. Pracownicy samorz¹dowi
§ 123
1. W Urzêdzie na podstawie mianowania mog¹ byæ zatrudnieni pracownicy na nastêpuj¹cych stanowiskach:
 naczelnicy wydzia³ów,
 radcy prawni,
 inspektorzy,
2. Mianowania pracowników wymienionych w ust. 1dokonuje Prezydent.
3. Pracownicy samorz¹dowi mianowani podlegaj¹ okresowym ocenom kwalifikacyjnym.
4. Oceny na podstawie arkusza ocen dokonuje Prezydent,
uwzglêdniaj¹c opiniê prze³o¿onych pracownika mianowanego.
5. Ocena kwalifikacyjna dokonywana jest wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
1) przygotowania zawodowego i wiedzy fachowej na
zajmowanym stanowisku,
2) znajomoci przepisów prawa,
3) przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
4) umiejêtnoci i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku i predyspozycji kierowniczych,
5) jakoci, dok³adnoci i terminowoci wykonywania
powierzonych zadañ,
6) zdyscyplinowania, obowi¹zkowoci i odpowiedzialnoci za wykonywan¹ pracê,
7) inicjatywy i samodzielnoci pracy
8) umiejêtnoci oceny faktów informacji oraz analizowania i wyci¹gania wniosków,
9) uprzejmoci w kontaktach z prze³o¿onymi, podw³adnymi, wspó³pracownikami i interesantami,
6. W wyniku dokonanej oceny pracownik mo¿e uzyskaæ
jedn¹ z ni¿ej wymienionych ocen kwalifikacyjnych:
1) bardzo dobr¹,
2) dobr¹,
3) zadawalaj¹c¹,
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4) negatywn¹.
7. Pracownik, który uzyska³ ocenê kwalifikacyjn¹ negatywn¹, podlega ponownej ocenie nie wczeniej ni¿ po
up³ywie trzech miesiêcy.
8. Z pracownikiem, który ponownie uzyska³ ocenê kwalifikacyjn¹ negatywn¹ Prezydent mo¿e rozwi¹zaæ stosunek pracy w drodze wypowiedzenia.
Rozdzia³ X. Postanowienia koñcowe
§ 124
W sprawach nieuregulowanych w Statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustaw, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jt. Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 z pó. zm.),
2) ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim
wyborze wójta, burmistrza i Prezydenta Miasta
(Dz. U. Nr 114, poz. 984 z pó. zm.),
3) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593
z pó. zm.),
4) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadañ i kompetencji okrelonych w ustawach szczególnych pomiêdzy organy gminy a organy administracji rz¹dowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34,
poz. 198 z pó. zm.),
5) ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województw.

1775
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD820/2265-A/3475/2002/2003/I/SA
z dnia 14 sierpnia 2003 r.
W dniu 25 lipca 2003 r. wp³yn¹³ wniosek Gminy Nowy
Staw, prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹
Administracja Domów Mieszkalnych z siedzib¹ w Nowym
Stawie, dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 9 wrzenia 2002 r.
Nr OGD-820/2265-A/16/2002/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 9 wrzenia 2002 r. Nr OGD-820/2265-A/
16/2002/I/JK Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ Gminie Nowy Staw, prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Administracja Domów Mieszkalnych z
siedzib¹ w Nowym Stawie taryfê dla ciep³a na okres do
dnia 31 padziernika 2003 r.
Pismem z dnia 21 lipca 2003 r., Przedsiêbiorstwo wnios³o o zmianê w/w decyzji w zakresie przed³u¿enia terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 30 kwietnia
2004 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
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I/SA swoj¹ decyzjê z dnia 9 wrzenia 2002 r. Nr OGD820/2265-A/16/2002/I/JK zatwierdzaj¹c¹ taryfê dla ciep³a
opracowan¹ przez Gminê Nowy Staw, prowadz¹c¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Administracja Domów
Mieszkalnych z siedzib¹ w Nowym Stawie, wyd³u¿aj¹c
okres stosowania bazowych cen i stawek op³at zawar-

tych w taryfie dla ciep³a do dnia 30 kwietnia 2004 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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