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UCHWA£A Nr VIII/51/2003
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

UCHWA£A Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 luty 2003 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Skarszewy
Absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu Gminy w roku
2002.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 nr 142 poz. 1591 z pón.zm), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu. uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Rada Miejska w Skarszewach udziela Burmistrzowi
Gminy Skarszewy absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu gminy w roku 2002.
§2
Sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy Skarszewy za rok 2002 stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y*.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

w sprawie nadania statutów so³ectwom.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón.zm.) i w zwi¹zku z § 11 Statutu Gminy Czarna D¹brówka (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2000 r,. Nr 116 poz.
748) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
So³ectwom: Czarna D¹brówka, Karwno, Wargowo.
Kozy, Mikorowo, Kotuszewo, Unichowo, Kartkowo, No¿yno, No¿ynko, Kleszczyniec, Jerzkowice, Jasieñ, K³osy,
Mydlita, Rokity, Rokiciny, Rokitki, Bochowo, Otnoga nadaje siê Statuty stanowi¹ce za³¹czniki od nr 1 do nr 20 do
niniejszej uchwa³y
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê so³tysom, Radom
So³eckim i Wójtowi.
§3
Traci moc uchwa³a Nr IX/39/99 Rady Gminy Czarna
D¹brówka z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie nadania statutów so³ectwom.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

* Za³¹cznika nie publikuje siê.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
£. Klêczek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA CZARNA D¥BRÓWKA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców wsi Czarna D¹brówka.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Czarna D¹brówka, Podkomorzyce, wiêchowo.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Czarna D¹brówka.
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Czarna D¹brówka dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy
wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 5 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów
uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

§5

§9

1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania samorz¹du mieszkañców,

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
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Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10

1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do
1)
2)
3)

obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
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4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.

§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

§ 21

§ 26

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.

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

§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
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§ 28

Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KARWNO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców Karwno
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Karwno, Nowe Karwno, Podkomorki
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo
Karwno.
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Karwno dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy
wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 4 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§5
1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
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2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów
uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
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Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do
1)
2)
3)

obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz
warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
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4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.
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§ 24

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

§ 21

§ 26

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.

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

§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
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§ 28
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA WARGOWO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców Wargowa.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Wargowo, Wargówko, Dr¹¿kowo
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Wargowo
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Wargowo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy
wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 3 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów
uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopie w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

§5

§9

1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
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zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³

§ 11

§ 13

obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.

Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

1. Do
1)
2)
3)

§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywa-

§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
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3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.
§ 21
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.

§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 26
1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
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Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
§ 28

Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KOZY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców wsi Kozy.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Kozy, Kozin.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Kozy.
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Kozy dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy
wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 6 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zZebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
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§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.

w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³

§ 11

§ 13

obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.

Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

1. Do
1)
2)
3)

§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 6 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³

§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
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tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.
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nie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

§ 21

§ 26

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.

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

§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
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gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
§ 28
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA MIKOROWO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców Mikorowo.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Mikorowo
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Mikorowo.
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Mikorowo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 5 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§5
1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej
projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organiza-
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cji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do
1)
2)
3)

obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
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4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o
dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz
warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
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gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.

§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

§ 21

§ 26

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.

1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
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5. Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
§ 28
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KOTUSZEWO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców Kotuszewa.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Kotuszewo.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Kotuszewo.
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Kotuszewo
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy
wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 3 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§5
1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej
projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopie w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.

Dziennik Urzêdowy
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3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do
1)
2)
3)
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obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.

§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o
dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
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4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.
§ 21
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
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2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 26
1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych doty-
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cz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe

§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§5

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

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

§1

§6

1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców Unichowo.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Unichowo.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Unichowo.

1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.

§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
§ 28
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA UNICHOWO

§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Unichowo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 7 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.

§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
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2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do
1)
2)
3)

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

2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 26
1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
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3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
§ 28
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KARTKOWO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców Kartkowo.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Kartkowo.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Kartkowo.
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Kartkowa dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 3 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
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powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres
ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§5
1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
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§7

1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do
1)
2)
3)
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obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.

3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o
dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.
§ 21
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
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uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 26
1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
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3.

4.

5.

6.
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1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
§ 28

Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 9
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA NO¯YNO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców No¿yna.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci No¿yno, Skotawsko.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo No¿yno.
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa No¿yno dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 5 cz³onków;

4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich
dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§5
1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o
podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
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kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do
1)
2)
3)

obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
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2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o
dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
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§ 16

§ 21

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

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.

§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
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 statutu gminy,
 niniejszego statutu.

§ 26

§3

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

1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 3 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
§ 28
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA NO¯YNKO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców No¿ynko.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci No¿ynko.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo No¿ynko.
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa No¿ynko dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),

§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§5
1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej
projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
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5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7

1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadañ z zakresu administracji publicznej

9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o
dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
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2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.

tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.

§ 16

§ 21

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

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³-

§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
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5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 26
1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
§ 28
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 11
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KLESZCZYNIEC
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców Kleszczyñca.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Kleszczyniec, Po³upino.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo No¿yno.
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Kleszczyniec

dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 5 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§5
1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
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2.
3.
4.
5.

4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7

1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
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7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o
dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
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§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.
§ 21
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
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4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 26
1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
§ 28
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 12
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA JERZKOWICE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców Jerzkowic.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoæ Jerzkowice.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Jerzkowice.
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
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mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Jerzkowice
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 4 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§5
1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej
projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
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2.
3.
4.
5.

radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7

1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do
1)
2)
3)
4)
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obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,

5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o
dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
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2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
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§ 20

1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.
§ 21
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
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wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.

scowoci Jasieñ, Obrowo, £upawsko, Lipieniec, Przylaski.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Jasieñ.
§2

Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

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

§ 26

§3

1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
§ 28
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 13
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA JASIEÑ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców Jasieñ.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miej-

1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 5 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§5
1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej
projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich spra-
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2.
3.
4.
5.

wach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7

1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
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2) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o
dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
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mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.

W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.
§ 21
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
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§ 25

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 26
1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
§ 28
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 14
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA K£OSY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców K³osy.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci K³osy.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo K³osy.
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa K³osy dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 3 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§5
1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej
projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
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4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do
1)
2)
3)

obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
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4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20

1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.

1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.

§ 16

§ 21

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

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 15

§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
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§ 24

§ 28

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

Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 26
1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.

Za³¹cznik Nr 15
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA MYDLITA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców Mydlity.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Mydlita, Rudka.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Mydlita.
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Mydlita dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 3 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§5
1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
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1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów
uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
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zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do
1)
2)
3)

obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12

1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zy-
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waniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13

Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.

3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.
§ 21
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
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§ 24

§ 28

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

Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 26
1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.

Za³¹cznik Nr 16
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA ROKITY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców Rokity.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Rokity.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Rokity.
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Rokity dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 7 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§5
1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
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1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów
uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.

nich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

§6

§ 11

1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹sied-

Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
1. Do
1)
2)
3)

obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 7 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
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4)
5)
6)
7)

3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
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2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³

Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej

§ 13

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

Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie spraw
proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu. W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.

§ 19

§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.
§ 21
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
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§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
§ 28
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 17
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA ROKICINY

§ 25

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

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

§1

Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 26
1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.

1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa 31 stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi Rokiciny.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Rokiciny, Dwór Rokicki.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Rokiciny.
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Rokiciny dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 5 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
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1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej
projektów uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d miesz-
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kañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do
1)
2)
3)
4)

obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
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3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.

3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³

§ 19

§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.

Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.
§ 21
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
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§ 24

§ 28

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

Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§ 25

§1

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

1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa 31 stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Rokitki.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Rokitki.

Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

§3

§ 26
1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.

Za³¹cznik Nr 18
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA ROKITKI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Rokitki dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z pó.zm.)
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 3 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
§5
1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2152

 5734 

3) wspó³zawodnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radê gminy konsultacji spo³ecznej projektów
uchwa³ rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowaniu z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci mieszkañców so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenia zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do
1)
2)
3)

obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
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4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.

Dziennik Urzêdowy
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4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20

1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.

1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.

§ 16

§ 21

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

1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 15

§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
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§ 24

§ 28

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

Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

§ 25

§1

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

1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców Bochowa.
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Bochowo, Bochówko, Glinica.
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Bochowo.

Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 26
1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.

Za³¹cznik Nr 19
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BOCHOWO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi  so³ectwa Bochowo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
 statutu gminy,
 niniejszego statutu.
§3
1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 5 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe

§5

§ 27

1. Zadania okrelone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa,

Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
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zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

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

1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.

§6

§ 11

1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§9
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia okrelaj¹c

Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10

1. Do
1)
2)
3)

obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12

1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
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3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.

3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.
§ 21
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
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§ 23

Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.
5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
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Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27

Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
§ 28
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Za³¹cznik Nr 20
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 26 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA OTNOGA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa stanowi samorz¹d mieszkañców Otnoga
2. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoci Otnoga, Dêby, Zawiat
3. Nazwa samorz¹du mieszkañców brzmi: so³ectwo Rokity
§2

Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa

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

§ 26

§3

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

1. Organy so³ectwa:
1) zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa;
2) so³tys  organ wykonawczy so³ectwa;
3) rada so³ecka  organ opiniodawczo  doradczy wspomagaj¹cy so³tysa sk³adaj¹cy siê z 3 cz³onków;
4) so³tys z urzêdu przewodniczy radzie so³eckiej,
5) zebranie wiejskie na wniosek rady so³eckiej mo¿e
powo³aæ sta³e lub dorane komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
§4
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców wsi  so³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
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§5

§9

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

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

§6
1. Zebranie wiejskie jest w³aciwe we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez statut i na rzec so³tysa i rady so³eckiej, miêdzy innymi:
1) wyra¿a zgodê na uszczuplenie praw so³ectwa do korzystania z mienia gminnego odnonymi uchwa³ami Rady Gminy;
2) wybiera i odwo³uje so³tysa oraz wybiera i odwo³uje
radê so³eck¹ w ca³oci, jak i poszczególnych jej
cz³onków;
3) rozpatruje sprawozdania z prac so³tysa i rady so³eckiej;
4) opiniowanie w sprawach w³asnych, u¿ytkowania lub
w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem gminnym;
5) opiniowanie celowoci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
5. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, którego
kopia w terminie 14 dni od daty odbycia siê zebrania
dostarcza siê do Urzêdu Gminy.
§7
1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt Gminy w zale¿noci od charakteru sprawy za³atwia je w w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub so³tysa.
§8
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

Rozdzia³ II
So³tys i rada so³ecka
§ 10
1. Kadencja so³tysa, rady so³eckiej i innych organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata.
2. Wybory so³tysów i rad so³eckich w gminie przeprowadza siê w ci¹gu 5 miesiêcy po ukonstytuowaniu siê
rady gminy wybranej w wyborach samorz¹dowych.
3. Dzia³alnoæ so³tysa i rady so³eckiej ma charakter spo³eczny.
§ 11
1. Do
1)
2)
3)

obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestnictwo w naradach so³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ z zakresu administracji publicznej
9) potwierdzenie okolicznoci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy
prawa,
10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoci so³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie obronnoci i ochrony p. po¿arowej, inkasa podatków i op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz ich skutkom.
2. Za czynnoci zlecone przez radê gminy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami lub w umowie.
3. So³tys bierze udzia³ w sesjach rady gminy.
4. Na sesjach rady gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿
zg³aszaæ wnioski w imieniu mieszkañców.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹; rada so³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
so³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿noci
od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy so³tys.
4. Radny z so³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady.
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5. Rada so³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ,
7) na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê o
dzia³alnoci rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§ 13
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 14
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy rady so³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na polecenie rady gminy lub wójta.
§ 15
1. Zebranie wiejskie odbywa siê miarê istniej¹cych potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci publicznej poprzez zawiadomienie na tablicy og³oszeñ.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
rady gminy lub wójta winno odbyæ siê w terminie nie
wczeniej ni¿ 7 dni.
§ 16
1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na przewodnicz¹cego zebrania.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Obowi¹zkiem so³tysa jest nale¿yte przygotowanie
spraw proponowanych do rozpatrzenia na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien zwróciæ siê
do przewodnicz¹cego rady gminy lub wójta o pomoc.
§ 17
W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, sekretarz
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gminy wyznacza pracowników urzêdu do kontaktów z
so³ectwem.
§ 18
1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza od g³osów
przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
3. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje so³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. Protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
1) skrócony opis dyskusji,
2) wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹
iloæ g³osów oddano za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
3) za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
Rozdzia³ IV
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 19
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje wójt gminy.
W tym celu okrela miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej
10% sta³ych mieszkañców so³ectwa, uprawnionych do
g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 10% sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory so³tysa i rady so³eckiej przeprowadza siê po up³ywie 1/2
godziny od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okrela siê na podstawie dokumentacji
ewidencji ludnoci.
§ 21
1. Wybory so³tysa i cz³onków rady so³eckiej lub odwo³anie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej
nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy zebrania.
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§ 22
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoci wybory cz³onków rady
so³eckiej.
§ 23
Wyboru lub odwo³ania so³tysa i cz³onków rady so³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§ 24
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³y zebrania lub
dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez
prawomocne zebranie powinien byæ z³o¿ony wójtowi
i poddany g³osowaniu na zebraniu wiejskim w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 25
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa, wójt
gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez
so³tysa.
3. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej w przypadku odwo³ania lub ust¹pienia w czasie kadencji jak w pkt 1 i 2
wybierani s¹ do koñca trwaj¹cej kadencji so³tysów i rad
so³eckich w gminie.
4. Wyborów nie przeprowadza siê je¿eli ich data przypada³aby w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji.

5. W przypadku ust¹pienia lub odwo³ania so³tysa rada
so³ecka wybiera sporód swego grona osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki so³tysa do koñca kadencji.
Rozdzia³ V
Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 26
1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji,
2) dokonywanie lustracji so³ectwa.
3. Wójt gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu so³ectwa.
4. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i opinie so³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie odmiennego stanowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.
5. Rada Gminy, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji
i sprzeczne z prawem  powinna wstrzymaæ ich realizacjê.
6. Organy so³ectwa mog¹ wnieæ sprzeciw do wójta
gminy na postêpowanie sprzeczne z pkt 4, gdy narusza ono istotne interesy mieszkañców.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 27
Zmiany statutu so³ectwa dokonuje rada gminy.
§ 28
Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem uchwalenia i podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

 5743 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 5744 

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Prawny i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl.
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo BOLD, Gdañsk, ul. Piwna 22
T³oczono z polecenia Wojewody Pomorskiego; sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk
Egzemplarze bie¿¹ce oraz archiwalne mo¿na nabywaæ:
w Kancelarii Ogólnej Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pok. 30
tel. 0-58 30-77-345
Prenumeratê prowadzi:
Zak³ad Obs³ugi Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-702
fax 0-58 30-19-626
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1098 0000 0000 0901 5691
Zbiory dziennika urzêdowego wraz ze skorowidzem wy³o¿one s¹ do wgl¹du w:
Bibliotece Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-516, pok. 720
poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek w godz. 8.00  15.30
roda w godz. 12.00  15.30

ISSN 1508-4779

Cena 17,96 z³

