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2183
UCHWA£A Nr VI/117/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody
i odprowadzenia cieków na terenie Gminy ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003 r.
Nr 214 poz. 1806) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U.Nr 72 poz. 747) Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin dostarczenia wody i odprowadzenia cieków obowi¹zuj¹cy na terenie Gminy ¯ukowo
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po jej
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VI/117/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 10 marca 2003 r.
Zak³ad Us³ug Komunalnych
Marian Marsza³kowski
83-330 ¯ukowo
Glincz 58A
Regulamin
zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków
na terenie gm. ¯ukowo
zatwierdzony na podstawie uchwa³y
Rady Miejskiej w ¯ukowie Nr VI/117/2003
z dnia 10 marca 2003 r.
Glincz, marzec 2003 r.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych przez Zak³ad Us³ug Komunalnych Mariana Marsza³kowskiego na terenie gminy ¯ukowo zwany dalej Przedsiêbiorstwem.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia

ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747).
§2
Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorc¹.
§3
Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków udzielone decyzj¹ Burmistrza Gminy w ¯ukowie z dnia 12 marca 2003 r.; znak K/O/Kan/57/2003.
Hurtowy zakup wody winien byæ regulowany poprzez
umowy cywilno prawne, a cena 1 m3 wody bêdzie wówczas umownie ustalona przez obie strony, tj. sprzedaj¹cego i kupuj¹cego.
§4
Celem niniejszego regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków Przedsiêbiorstwa i Odbiorcy wynikaj¹cych
z ustawy i innych przepisów wykonawczych, okrelenie
wzajemnych relacji pomiêdzy us³ugodawc¹ a w³acicielem lub administratorem instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz ustanowienie warunków przy³¹czenia do
sieci.
§5
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem a Odbiorc¹.
Rozdzia³ II
Zawieranie umów
§6
1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
2. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów:
a) z osobami posiadaj¹cymi tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda, lub z którego mog¹ byæ odprowadzane cieki,
b) z osobami, które korzystaj¹ z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym,
c) w innych przypadkach, na bazie odrêbnego porozumienia
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiêbiorstwo
zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
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b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów, uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw w
pozosta³ych lokalach,
d) sposób rozliczeñ bêdzie zawarty w umowie wynikaj¹cej z pkt c.
e) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw
wody w pozosta³ych lokalach, w szczególnoci przez
mo¿liwoæ przerwania dostawy wody do lokalu rozumie siê równie¿ za³o¿enie plomb na zamkniêtych
zaworach odcinaj¹cych dostarczania wody do lokalu.
5. W przypadku zmiany osoby, która posiada tytu³ prawny do korzystania w nieruchomoci lub osoby, która
korzysta z nieruchomoci o nieregulowanym stanie
prawnym dotychczasowy Odbiorca zobowi¹zany jest
do wypowiedzenia umowy w formie pisemnej w terminie zawartym w umowie.
6. Dotychczasowy Odbiorca, a w razie jego mierci  jego
spadkobiercy lub inne osoby, zobowi¹zani s¹ uregulowaæ wszelkie kwoty nale¿ne Przedsiêbiorstwu wynikaj¹ce z zawartej umowy.
7. W przypadku niedope³nienia czynnoci w ust. 5 na
Odbiorcy ci¹¿y obowi¹zek uregulowania zap³aty nale¿noci za dostarczon¹ wodê i odebrane cieki  wed³ug bie¿¹cych wskazañ wodomierzy oraz urz¹dzeñ
pomiarowych  do czasu formalnego rozwi¹zania umowy.

Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek wydania odp³atnie
warunków technicznych przy³¹czenia oraz uzgodnienia
dokumentacji technicznej Odbiorcy

§7

§ 11

1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz gdy:
 przy³¹cze wodoci¹gowe lub przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
 odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
 jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia
pomiarowego,
 zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie cieków, tj. bez zawarcia
umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych albo
pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach pomiarowych.
3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem, nie krótszym ni¿ 7 dni lub
na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§8
Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:

1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub
kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym
warunków wypowiedzenia.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
§9
1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ
posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci i pod
odpowiednim cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
2. Wymagane cinienie wody okrelaj¹ przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Minimaln¹ i maksymaln¹ iloæ dostarczanej wody strony winny okreliæ w
umowie.
3. Woda do spo¿ycia przez ludzi winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym przez obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 10

1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zapewnienia
prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
2. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do regularnego
przeprowadzania badañ wymaganych odrêbnymi przepisami.
§ 12
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 8
godzin Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy
punkt poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji.
§ 13
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ Odbiorców
w taki sposób, aby ka¿dy móg³ siê zapoznaæ z treci¹ ww.
informacji, co najmniej na dwa dni przed planowanym
terminem.
§ 14
1. Przedsiêbiorstwo odpowiada za jakoæ i parametry
wody dostarczonej do miejsca okrelonego w art. 29
Regulaminu chyba, ¿e w umowie okrelono inaczej.
2. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zainstalowania
i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego za
wyj¹tkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania
oraz wodomierzy sprzê¿onych dla celów ppo¿.
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§ 15
W okresie trwania klêski ¿ywio³owej, w przypadku gdyby dosz³o do zanieczyszczenia wody lub trwania suszy
Przedsiêbiorstwo mo¿e wprowadziæ ograniczenia w dostawie wody po uprzednim zawiadomieniu Odbiorców
us³ug poprzez og³oszenie w rodkach masowego przekazu b¹d poprzez Obwieszczenie.

3. W przypadku nadp³aty zalicza siê j¹ na poczet przysz³ych nale¿noci lub na ¿¹danie Odbiorcy us³ug, zwraca siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku
w tej sprawie.
§ 20

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.

4. W przypadku niesprawnoci wodomierza g³ównego,
je¿eli umowa nie stanowi inaczej, iloæ pobranej wody
ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia wody w
okresie 6 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza, a gdy nie jest to mo¿liwe  na podstawie redniego zu¿ycia wody w analogicznym okresie
roku ubieg³ego lub iloczynu redniomiesiêcznego zu¿ycia wody w roku ubieg³ym i liczby miesiêcy niesprawnoci wodomierza.
5. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne na
wniosek Odbiorcy us³ug dokonuje sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania wodomierza.
6. W przypadku, gdy sprawdzenie prawid³owoci dzia³ania nie potwierdza zg³oszonej przez Odbiorcê us³ug
niesprawnoci wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.
7. Z czynnoci opisanych w ust. 1-3 strony sporz¹dzaj¹
odpowiedni protokó³, podpisany przez Strony.

§ 18

§ 21

1. Nale¿noæ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i odprowadzenie cieków ustala siê jako iloczyny taryfowych
cen i stawek op³at oraz odpowiadaj¹cych im iloci
wiadczonych us³ug.
2. Iloæ pobranej wody w budynkach wyposa¿onych w
wodomierze g³ówne ustala siê zgodnie z ich wskazaniami.
3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w
ust. 2, iloæ dostarczonej wody do budynku ustala siê
zgodnie z przeciêtnymi normami zu¿ycia wody, okrelonymi w odrêbnych przepisach.
4. W zale¿noci od wyposa¿enia w urz¹dzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru iloci wody bezpowrotnie zu¿ytej, iloæ odprowadzonych cieków ustala siê
na podstawie wskazañ urz¹dzenia pomiarowego, a w
przypadku jego braku  jako równ¹ iloæ wody pobranej lub iloci wody pobranej pomniejszonej o iloæ
wody bezpowrotnie zu¿ytej.
5. W rozliczeniu iloci odprowadzonych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie
w przypadku, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na te cele ustalona jest na podstawie dodatkowych wodomierzy zainstalowanych na koszt odbiorcy us³ug.
6. Odbiorca jest zobowi¹zany poinformowaæ Przedsiêbiorstwo o w³asnych ujêciach wody oraz instalacjach
zasilanych z tych ujêæ, w stopniu umo¿liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na instalacje zasilane
z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz
ustalania iloci cieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo.

1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy i sposób uiszczania op³at.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odci¹æ dostawê wody lub
zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne z jednoczesnym rozwi¹zaniem umowy w przypadku zaniechania przez
Odbiorcê us³ug uiszczania op³at za dwa pe³ne okresy
obrachunkowe, po wczeniejszym otrzymaniu Wezwania do zap³aty zaleg³ej nale¿noci.
3. Przedsiêbiorstwo zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Burmistrza Gminy oraz Odbiorcê, co
najmniej na 20 dni przed zaplanowanym terminem
odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego z jednoczesnym podaniem lokalizacji
zastêpczego punktu poboru wody. Za zgod¹ obu stron
umowa o dostawê wody lub odbiór cieków mo¿e byæ
rozwi¹zana niezw³ocznie.
4. Przedsiêbiorstwo rozwi¹zuje umowê ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach opisanych w § 39 Regulaminu.
5. Przedsiêbiorstwo dokonuj¹c zamkniêcia przy³¹cza
wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, demontuje wodomierz g³ówny.

§ 19

§ 23

§ 16
Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zawierania umów z
dotychczasowymi Odbiorcami wody i Dostawcami cieków, którzy zostali pod³¹czeni do sieci komunalnych,
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej przed dat¹ wejcia w ¿ycie Regulaminu.
Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ
§ 17

1. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i odprowadzone cieki w terminie okrelonym na fakturze, nie krótszym ni¿ 14 dni od daty otrzymania faktury.
2. Zg³oszenie przez Odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.

§ 22
Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Przedsiêbiorstwo
obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
Rady gminy. Je¿eli Rada gminy nie podejmie uchwa³y w
terminie 45 dni, wchodz¹ one w ¿ycie po up³ywie 70 dni
od dnia z³o¿enia wniosku o zatwierdzenie taryfy okrelonych przez Przedsiêbiorstwo.
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie, czego dokonuje w³aciciel urz¹dzeñ.
§ 24
1. Taryfa jest wi¹¿¹ca w danym roku kalendarzowym z
moc¹ obowi¹zywania od 1 stycznia ka¿dego roku.
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2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
§ 25
Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 26
1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma
byæ przy³¹czona do sieci.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada do Przedsiêbiorstwa wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Przedsiêbiorstwo.
5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiêbiorstwo mo¿e
wyraziæ zgodê na przy³¹czenie osobie, która korzysta
z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym
na podstawie osobnego porozumienia pomiêdzy stronami.
§ 27
Do wniosku Odbiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do
sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie
nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 28
1. Przedsiêbiorstwo okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy
o przy³¹czenie w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od
dnia z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór
wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego oraz
miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego iloæ odprowadzanych cieków,
d) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
e) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 29
1. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej
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nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie, po
spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych przez Przedsiêbiorstwo, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
2. Umowa o przy³¹czenie okrela:
a) strony zawieraj¹ce umowê,
b) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem
prób i odbiorów koñcowych,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac
i spe³nienie wymagañ okrelonych w warunkach
przy³¹czenia,
d) terminy zakoñczenia budowy przy³¹cza, przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych
oraz przeprowadzenia prób i odbioru koñcowego
przy³¹cza,
e) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków,
f) odpowiedzialnoæ Stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie,
g) przedmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu,
h) pisemne potwierdzenie odbiorcy o zapoznaniu siê z
treci¹ niniejszego regulaminu.
§ 30
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych oraz budowlanomonta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby oraz odbiory czêciowe i koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 s¹
potwierdzone przez strony w protoko³ach, których
wzory okrela Przedsiêbiorstwo.
§ 31
1. Realizacje budowy przy³¹cza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji
wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba, ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.
2. Odbiorcy z zakresu dostawy wody nie wolno:
a) pobieraæ wody przed wodomierzem,
b) dokonywaæ innych dzia³añ poza zamykaniem lub
otwieraniem zaworu g³ównego za wodomierzem,
c) zrywaæ plomby, zmieniaæ miejsce zainstalowania
wodomierza,
d) wykonywaæ po³¹czeñ instalacji zasilanej z sieci wodoci¹gowej z instalacja zasilan¹ z innych róde³,
e) dokonywania nasadzeñ na trasie sieci i przy³¹czy
wodoci¹gowych jak równie¿ sytuowania na nich
budowli,
3. Odbiorcy w zakresie dostawy cieków nie wolno:
a) stosowaæ bezporednich po³¹czeñ instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
b) wprowadzaæ do urz¹dzeñ kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód odpadowych cieków bytowych i cieków przemys³owych jak równie¿ wprowadzaæ do kanalizacji sanitarnej cieków
opadowych i wód drena¿owych,
c) wprowadzaæ do urz¹dzeñ kanalizacyjnych odpadów
sta³ych; odpadów p³ynnych nie mieszaj¹cych siê
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z wod¹;substancji palnych i wybuchowych; substancji ¿r¹cych i toksycznych; odpadów i cieków z
hodowli zwierz¹t oraz niezdezynfekowanych cieków
ze szpitali i sanatoriów oraz z zak³adów weterynaryjnych,
d) dokonywania nasadzeñ na trasie sieci i przy³¹czy kanalizacyjnych jak równie¿ sytuowania na nich budowli,
§ 32
1. Je¿eli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie cieków nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada
za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych
instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji
i przy³¹czy kanalizacyjnych urz¹dzeniem pomiarowym
w³¹cznie.
2. Granic¹ odpowiedzialnoci stron za posiadane urz¹dzenia i przy³¹cza jest miejsce w³¹czenia przy³¹cza
wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego do sieci.
3. W przypadku, gdy przy³¹cze stanowi w³asnoæ gminy,
granicê odpowiedzialnoci Przedsiêbiorstwa stanowi
zawór g³ówny, a za przy³¹cze kanalizacyjne  pierwsza
studzienka kanalizacyjna licz¹c od strony miejsca w³¹czenia przy³¹cza kanalizacyjnego do sieci.
4. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz
legalizacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.
5. Odbiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego usuniêcia awarii na przy³¹czu nie póniej ni¿ w terminie 8
godzin. Jeli tego nie uczyni przedsiêbiorstwo mo¿e
usun¹æ awariê we w³asnym zakresie, a kosztami obci¹¿yæ Odbiorcê (wykonanie zastêpcze).
§ 33
Ka¿de przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej wymaga wniesienia na rzecz Gminy ¯ukowo
op³aty przy³¹czeniowej zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej
w ¯ukowie.

urz¹dzeñ kanalizacyjnych jest zobowi¹zany do:
a) powiadomienia Przedsiêbiorstwa o awarii powoduj¹cej zrzut niebezpiecznych substancji do urz¹dzeñ kanalizacyjnych
b) zainstalowania na ¿¹danie Przedsiêbiorstwa niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki przemys³owe
i prawid³owej ich eksploatacji,
c) przestrzegania dopuszczalnych iloci i natê¿eñ dop³ywu cieków przemys³owych oraz ich wskaników zanieczyszczeñ, w szczególnoci gdy wprowadzane cieki
przemys³owe stanowi¹ 10% wszystkich cieków komunalnych dop³ywaj¹cych do oczyszczalni.
d) dokonywania pomiarów iloci odprowadzanych cieków oraz dokonywania badañ laboratoryjnych ich sk³adu
§ 36
Jedynym dozwolonym miejscem wprowadzania do
sieci kanalizacyjnej cieków wywo¿onych wozami asenizacyjnymi s¹ punkty zlewne okrelone w umowie z Dostawc¹ cieków. W ka¿dym innym miejscu zrzut cieków
jest zabroniony.
§ 37
1. Do punktów zlewnych nie mog¹ byæ wprowadzane
odpady sta³e ani osady ze zbiorników bezodp³ywowych
2. Dostawca cieków odpowiada za jakoæ dostarczonych
cieków do punktów zlewnych.
Rozdzia³ VII
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug
§ 38
Przedsiêbiorstwo winno zapewniæ Odbiorcom nale¿yty poziom us³ugi a szczególnie winno wyodrêbniæ stanowisko pracy do obs³ugi klienta.
§ 39

Rozdzia³ VI
Warunki odbioru cieków od dostawców cieków
przemys³owych oraz na punkcie zlewnym

Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielenie na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 34

§ 40

1. Umowy z Dostawcami cieków przemys³owych oraz
umowy odbioru cieków z wozów asenizacyjnych powinny zawieraæ warunki, jakim powinny odpowiadaæ
cieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów oraz wysokoci
i sposobu naliczania kar umownych za przekroczenie
tych warunków.
2. Miejscem poboru cieków do prób jest ostatnia studzienka na przy³¹czu kanalizacyjnym licz¹c od strony
budynku, ³¹cz¹cym wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci Odbiorcy z sieci¹ kanalizacyjn¹,
za któr¹ nie ma czynnych w³¹czeñ instalacji kanalizacyjnych Odbiorcy. W przypadku braku studzienki miejscem poboru cieków jest granica nieruchomoci chyba, ¿e w umowie strony ustali³y inaczej.
3. Przedsiêbiorstwo nie póniej ni¿ w terminie 14 dni, zawiadamia Odbiorcê o laboratoryjnym wyniku badañ
pobranej próbki cieków.

Przedsiêbiorstwo winno reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu
7 dni, a w przypadku koniecznego udzia³u podmiotu trzeciego, w ci¹gu 14 dni.
§ 41
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³oszenia reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 zg³oszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
Przedsiêbiorstwa listem poleconym lub za pomoc¹
poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d
Przedsiêbiorstwa.
3. Zg³oszenie przez Odbiorcê zastrze¿eñ, co do wysokoci faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.
4. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do reagowania na
zg³oszone reklamacje zgodnie z § 36.

§ 35

§ 42

1. Dostawca, który wprowadza cieki przemys³owe do

O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug za-
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opatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Przedsiêbiorstwo winno uprzedziæ Odbiorców w taki sposób
by ka¿dy móg³ siê zapoznaæ z treci¹ ww. informacji, na
obszarach, których dotycz¹ zak³ócenia.
Rozdzia³ VIII
Przepisy karne i kary pieniê¿ne
§ 43
1. Kto bez zgody uprzedniego zawarcia umowy, pobiera
wodê z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, podlega karze
grzywny do 5.000 z³.
2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym, podlega karze grzywny do 5.000 z³.
3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiêbiorstwa
do:
 przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego,
 przeprowadzenia kontroli wodomierza g³ównego lub
wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania
odczytu ich wskazañ,
 dokonania badañ i pomiarów,
 przeprowadzenia przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez Przedsiêbiorstwo a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzonych do sieci, podlega karze grzywny do 5.000 z³
4. Kto bez zgody uprzedniego zawarcia umowy, wprowadza cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, podlega
karze ograniczenia wolnoci albo karze grzywny do
10.000 z³.
5. Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz Przedsiêbiorstwa,
w wysokoci 1.000 z³ za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o bezumowne pobieranie wody w urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiêbiorstwo.
Rozdzia³ IX
Prawa Przedsiêbiorstwa
§ 44
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci, jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o wykonane niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 45
Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy tzn. jeli:
 przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
 Odbiorca us³ug nie uici³ op³aty za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
 jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia
pomiarowego,
 zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie cieków tj. bez zawarcia
umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych albo
pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach pomiarowych,
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 Przedsiêbiorstwo, które odciê³o dostawê wody jest
obowi¹zane do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowania o mo¿liwociach korzystania z tego punktu,
 Przedsiêbiorstwo o zamiarze odciêcia dostawy wody
lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostêpnienia zastêpczych punktów
poboru wody zawiadamia Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Burmistrza Gminy oraz Odbiorcê us³ugi,
co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem
odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
§ 46
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§ 47
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia
kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów,
przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
Rozdzia³ X
Obowi¹zki odbiorców us³ug
§ 48
Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa.
§ 49
Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.
§ 50
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do powiadamiania
Przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby nie póniej ni¿ w terminie
24 godzin.
§ 51
Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnociowych nieruchomoci.
§ 52
Odbiorca winien powiadomiæ Przedsiêbiorstwo o
wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
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§ 53
Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zrzutach
awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych
od warunków umowy.
§ 54
Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.
§ 55
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 56
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo
oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w
szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
2) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej
3) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach wody, w celu prawid³owego ustalania op³at
za odprowadzanie cieków,
4) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie
w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci.
Rozdzia³ XI
Postanowienia koñcowe
§ 57
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/
117/2003 z dnia 10 marca 2003 r. Rady Miejskiej w ¯ukowie i obowi¹zuje od dnia 12 marca 2003 r. W sprawach
nie objêtych niniejszym regulaminem obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz
z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie
ustawy.

z 2002 r. Nr 214 poz. 1806/Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê statuty nastêpuj¹cych So³ectw:
1. So³ectwa Barcino z przysió³kami Kot³owo i Mielêcino
 za³¹cznik nr 1.
2. So³ectwa Bronowo z przysió³kami Jab³onna i Jab³oniec  za³¹cznik nr 2.
3. So³ectwa Ob³ê¿e z przysió³kiem Osieki  za³¹cznik nr 3.
4. So³ectwa Osowo z przysió³kiem Chorowo  za³¹cznik
nr 4.
5. So³ectwa Podgóry z przysió³kiem Brzezinka  za³¹cznik nr 5.
6. So³ectwa Mzdowo z przysió³kami: Chorówko, Kaczyno, Mzdowiec i Mzdówko  za³¹cznik nr 6.
7. So³ectwa Warcino z przysió³kiem £u¿ki  za³¹cznik nr 7.
8. So³ectwa P³ocko z przysió³kiem Polichno  za³¹cznik
nr 8.
9. So³ectwa Przytocko  za³¹cznik nr 9.
10. So³ectwa Pustowo  za³¹cznik nr 10.
11. So³ectwa Korzybie  za³¹cznik nr 11.
12. So³ectwa Barwino z przysió³kiem Gocieradz  za³¹cznik nr 12.
13. So³ectwa Biesowice z przysió³kami Biesowiczki, Kawka, Przyjezierze  za³¹cznik nr 13.
14. So³ectwa Darnowo z przysió³kami Wêgorzyno i Ciecholubza³¹cznik nr 14.
15. So³ectwa ¯elice  za³¹cznik nr 15.
§2
Traci moc uchwa³a Nr IX/46/90 z dnia 14 grudnia 1990 r.
w sprawie Statutów So³ectw.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
K. Pamu³a
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BARCINO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1

2184
UCHWA£A Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutów So³ectw.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
z pón. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 222, Dz. U. z 2002 r.
Nr 62 poz 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz. 984, Dz. U.

1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.
2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.
§2
Ogó³ mieszkañców miejscowoci Barcino, Kot³owo,
Mielêcino stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie
So³ectwo Barcino.
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§3

Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Barcino,
2) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa Barcino,
3) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
Barcino,
4) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Barcino.
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.
§5
So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.
§6
Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.
§7
Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.
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2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.
§ 12
Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10 ust. 4.
§ 13
1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.
2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.
3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.
3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.
ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa

ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa

Zebrania wiejskie

§8

1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.
2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.

§9

§ 16

Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.

Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków
finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,
7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,

Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.

§ 10
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.
4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.
§ 11
1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.

§ 15
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9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
§ 17
1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.
2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,
e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na
So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.
So³tys

nie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
§ 25
1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.

§ 18

§ 26

So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa, jego organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.

So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

§ 19
1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.

Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.

§ 20

Rada So³ecka

So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.

§ 28

§ 21
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22
Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych
i statutowych interesów so³ectw,
b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego
stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,
g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich
sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.
§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.
2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodze-

§ 27

1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa.
2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.
§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.
§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.
§ 31
Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.
§ 32
1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.
§ 33
1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
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2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.
§ 34
Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
§ 35
Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 36
Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.
§ 37
Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci
co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale
na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 38
Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w
obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.
§ 39
Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§ 40
Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 41
So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.
§ 42
1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rodków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.
§ 43
Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
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c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.
§ 44
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansoworzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu Gminy.
2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 45
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.
§ 47
1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 48
1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.
§ 49
Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.
§ 50
Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie wiejskie.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BRONOWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.
2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.
§2
Ogó³ mieszkañców miejscowoci Bronowo, Jab³onna,
Jab³onie stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie So³ectwo Bronowo.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Bronowo,
2) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa Bronowo,
3) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
Bronowo,
4) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Bronowo.
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.
§5
So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.
§6
Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.
§7
Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.
ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa
§8
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
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§9

Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
§ 10
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.
4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.
§ 11
1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.
2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.
§ 12
Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10 ust. 4.
§ 13
1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.
2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.
3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.
3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.
ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa
Zebrania wiejskie
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.
2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.
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§ 16

Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków
finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,
7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,
9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
§ 17
1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.
2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,
e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na
So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.
So³tys
§ 18
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b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,
g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.
§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.
2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
§ 25
1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.
§ 26

So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa, jego organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.

So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w
g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

§ 19

§ 27

1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.

Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.

§ 20

§ 28

So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.

1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa.
2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.

§ 21
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22
Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych
i statutowych interesów so³ectw,

Rada So³ecka

§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.
§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
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2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.
§ 31
Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.
§ 32
1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.
§ 33
1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.
§ 34
Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
§ 35
Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 36
Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.
§ 37
Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci
co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale
na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 38
Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w
obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.
§ 39
Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§ 40
Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 41
So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.
§ 42
1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rodków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.
§ 43
Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.
§ 44
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansoworzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu Gminy.
2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 45
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.
§ 47
1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 48
1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.
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§7

§ 49
Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.
§ 50
Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie wiejskie.
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.

Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.
ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa
§8
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
§9
Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.

STATUT SO£ECTWA OB£Ê¯E

§ 10

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.
4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.

§1
1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.
2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.
§2
Ogó³ mieszkañców miejscowoci Ob³ê¿e, Osieki stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie So³ectwo Ob³ê¿e.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Ob³ê¿e,
2) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa Ob³ê¿e,
3) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
Ob³ê¿e,
4) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Ob³ê¿e.
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa

§ 11
1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.
2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.
§ 12
Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10 ust. 4.

§4

§ 13

1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.

1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.
2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.
3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14

§5
So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.
§6
Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.

1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2184

 5810 

3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.
ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa

§ 20
So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.
§ 21

Zebrania wiejskie

So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15

§ 22

1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.
2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.

Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych
i statutowych interesów so³ectw,
b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego
stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,
g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich
sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.

§ 16
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków
finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,
7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,
9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
§ 17
1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.
2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,
e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na
So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.
So³tys
§ 18
So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa, jego organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.
§ 19
1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.

§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.
2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
§ 25
1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.
§ 26
So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w
g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 27
Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.
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Rada So³ecka
§ 28

1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa.
2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.
§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.
§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.

obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.
§ 39
Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§ 40
Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie

§ 31
Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.

§ 41
So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.

§ 32
1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.

§ 42
1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rodków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.

§ 33
1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.
§ 34
Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
§ 35
Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 36
Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.
§ 37
Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci
co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale
na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 38
Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w

§ 43
Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.
§ 44
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansoworzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu Gminy.
2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 45
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:
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a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.
§ 47
1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 48
1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.
§ 49
Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.
§ 50
Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie
wiejskie.
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA OSOWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.
2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.
§2
Ogó³ mieszkañców miejscowoci Osowo, Chorowo
stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie So³ectwo
Osowo.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Osowo,
2) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa Osowo,
3) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
Osowo,
4) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Osowo.

ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.
§5
So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.
§6
Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.
§7
Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.
ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa
§8
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
§9
Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
§ 10
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.
4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.
§ 11
1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.
2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.
§ 12
Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwy-
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k³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10 ust. 4.
§ 13
1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.
2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.
3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.
3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.
ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa
Zebrania wiejskie
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.
2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.
§ 16
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków
finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,
7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,
9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
§ 17
1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.
2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
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b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,
e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.
So³tys
§ 18
So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa,
jego organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.
§ 19
1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.
§ 20
So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.
§ 21
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22
Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych
i statutowych interesów so³ectw,
b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego
stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,
g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich
sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.
§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.
2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
§ 25
1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo-
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rednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.
§ 26
So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w
g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 27

w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 36
Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.
§ 37
Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci
co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale
na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 38

Rada So³ecka

Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w
obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.

§ 28

§ 39

1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa.
2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.

Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.

§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.
§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.
§ 31
Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.
§ 32
1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.
§ 33
1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.
§ 34
Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
§ 35
Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie

§ 40
Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 41
So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.
§ 42
1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rodków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.
§ 43
Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.
§ 44
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansoworzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu Gminy.
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2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 45
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.

§2
Ogó³ mieszkañców miejscowoci Podgóry, Brzezinka
stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie So³ectwo
Podgóry.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Podgóry,
2) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa Podgóry,
3) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
Podgóry,
4) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Podgóry.
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa

§ 47

§4

1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.

1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.

ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 48
1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.
§ 49
Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.
§ 50
Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie wiejskie.
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SO£ECTWA PODGÓRY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.
2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.

§5
So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.
§6
Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.
§7
Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.
ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa
§8
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
§9
Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
§ 10
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.
4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
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uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.
§ 11
1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.
2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.
§ 12
Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10 ust. 4.
§ 13
1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.
2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.
3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.
3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.
ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa
Zebrania wiejskie
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.
2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.
§ 16
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków
finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,

7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,
9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
§ 17
1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.
2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,
e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.
So³tys
§ 18
So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa, jego organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.
§ 19
1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.
§ 20
So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.
§ 21
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22
Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych
i statutowych interesów so³ectw,
b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego
stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,
g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich
sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.
§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.
2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
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3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
§ 25
1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.
§ 26
So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co
najmniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych
na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 27
Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.
Rada So³ecka
§ 28
1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa.
2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.
§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.
§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.
§ 31
Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.
§ 32
1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.
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§ 33

1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.
§ 34
Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
§ 35
Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 36
Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.
§ 37
Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci
co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale
na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 38
Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w
obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.
§ 39
Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§ 40
Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 41
So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.
§ 42
1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rodków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.
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§ 43
Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.

STATUT SO£ECTWA MZDOWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1

§ 44
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansoworzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu Gminy.
2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 45
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.
§ 47
1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 48

1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.
2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.
§2
Ogó³ mieszkañców miejscowoci Mzdowo, Chorówko, Kaczyno Mzdowiec, Mzdówko stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie So³ectwo Mzdowo.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Mzdowo,
2) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa Mzdowo,
3) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
Mzdowo,
4) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Mzdowo.
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.
§5
So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.
§6

1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.

Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.

§ 49

§7

Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.
§ 50
Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie
wiejskie.

Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.
ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa
§8
Organami So³ectwa s¹:
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2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.

1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
§9

§ 16

Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.

Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków
finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,
7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,
9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.

§ 10
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.
4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.
§ 11
1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.
2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.
§ 12
Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10 ust. 4.
§ 13
1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.
2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.
3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.
3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.
ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa

§ 17
1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.
2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,
e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na
So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.
So³tys
§ 18
So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa, jego organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.
§ 19
1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.
§ 20
So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.
§ 21

Zebrania wiejskie

So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15

§ 22

1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.

Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
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a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych i statutowych interesów so³ectw,
b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,
g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.
§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.
2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
§ 25
1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.
§ 26
So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 27
Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.
Rada So³ecka
§ 28
1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa..
2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.
§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.

§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.
§ 31
Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.
§ 32
1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.
§ 33
1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.
§ 34
Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
§ 35
Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 36
Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.
§ 37
Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci
co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale
na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 38
Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w
obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.
§ 39
Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
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§ 40

Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 41
So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.
§ 42
1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rodków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.
§ 43
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twa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 48
1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.
§ 49
Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.
§ 50
Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie
wiejskie.
Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.

Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.

STATUT SO£ECTWA WARCINO

§ 44

§1

1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansoworzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu Gminy.
2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.

1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.
2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.

ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 45
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.
§ 47
1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ec-

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§2
Ogó³ mieszkañców miejscowoci Warcino, £u¿ki stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie So³ectwo Warcino.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Warcino,
2) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa Warcino,
3) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
Warcino,
4) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Warcino.
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.
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§5
So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.
§6
Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.
§7
Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.
ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa
§8
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
§9
Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
§ 10
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.
4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.
§ 11
1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.
2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.
§ 12
Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10 ust. 4.
§ 13
1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.

2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.
3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.
3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.
ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa
Zebrania wiejskie
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.
2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.
§ 16
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków
finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,
7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,
9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
§ 17
1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.
2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,
e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na
So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.
So³tys
§ 18
So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa, je-
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go organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.

mniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

§ 19

§ 27

1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.

Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.

§ 20
So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.
§ 21
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22
Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych
i statutowych interesów so³ectw,
b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego
stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,
g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich
sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.
§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.
2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
§ 25
1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.

Rada So³ecka
§ 28
1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa.
2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.
§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.
§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.
§ 31
Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.
§ 32
1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.
§ 33
1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.
§ 34
Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
§ 35
Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 36
Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.

§ 26

§ 37

So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co naj-

Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci
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co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na
terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 38
Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w
obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.
§ 39
Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§ 40
Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 41

2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.
§ 47
1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 48
1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.
§ 49

So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.

Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.

§ 42

§ 50

1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rodków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.

Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie
wiejskie.

§ 43
Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.
§ 44
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansoworzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu Gminy.
2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 45
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.

Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA P£OCKO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.
2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.
§2
Ogó³ mieszkañców miejscowoci P³ocko, Polichno stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie So³ectwo P³ocko.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo P³ocko,
2) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa P³ocko,
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3) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
P³ocko,
4) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa P³ocko.
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.
§5
So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.
§6
Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.
§7
Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.
ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa
§8
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
§9
Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
§ 10
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.
4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.
§ 11
1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.
2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.
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§ 12

Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10 ust. 4.
§ 13
1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.
2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.
3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.
3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.
ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa
Zebrania wiejskie
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.
2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.
§ 16
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków
finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,
7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,
9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
§ 17
1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,
e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na
So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.

So³tys

§ 26

§ 18
So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa, jego organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.

So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

§ 19

§ 27

1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.

Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.

§ 20
So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.
§ 21
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22
Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych
i statutowych interesów so³ectw,
b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego
stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,
g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich
sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.
§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.
2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.

Rada So³ecka
§ 28
1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa.
2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.
§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.
§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.
§ 31
Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.
§ 32
1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.
§ 33
1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.

§ 25

§ 34

1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
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§ 35

Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 36
Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.
§ 37
Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci
co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale
na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 38
Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w
obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.
§ 39
Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§ 40
Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 41

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

lony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansoworzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu Gminy.
2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 45
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.
§ 47
1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 48
1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.
§ 49

So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.

Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.

§ 42

§ 50

1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rodków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.
§ 43
Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.
§ 44
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest uchwa-

Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie
wiejskie.
Za³¹cznik Nr 9
do uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA PRZYTOCKO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.

4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.

§2

§ 11

Ogó³ mieszkañców miejscowoci Przytocko stanowi
wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie So³ectwo Przytocko.

1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.
2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.

§3
Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Przytocko,
2) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa Przytocko,
3) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
Przytocko,
4) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Przytocko.
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.
§5
So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.
§6
Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.
§7
Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.
ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa
§8
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.

§ 12
Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10 ust. 4.
§ 13
1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.
2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.
3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.
3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.
ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa
Zebrania wiejskie
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.
2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.
§ 16

§9
Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
§ 10
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.

Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków
finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,
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7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,
9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
§ 17
1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.
2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,
e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na
So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.
So³tys
§ 18
So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa, jego organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.
§ 19

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
§ 25
1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.
§ 26
So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 27

1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.

Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.

§ 20

Rada So³ecka

So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.

§ 28

§ 21
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22
Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych
i statutowych interesów so³ectw,
b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego
stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,
g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich
sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.
§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.

1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa.
2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.
§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.
§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.
§ 31
Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.
§ 32
1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.

ków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.

§ 33

§ 43

1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.

Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.

§ 34
Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
§ 35
Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 36
Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.
§ 37
Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci
co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale
na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 38
Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w
obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.

§ 44
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansoworzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu Gminy.
2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 45
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.

§ 39

§ 47

Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.

§ 40
Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie

ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 48
1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.

§ 41

§ 49

So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.
§ 42

Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.
§ 50

1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rod-

Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie
wiejskie.
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Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA PUSTOWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.
2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.
§2
Ogó³ mieszkañców miejscowoci Pustowo stanowi
wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie So³ectwo Pustowo.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Pustowo,
2) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa Pustowo,
3) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
Pustowo,
4) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Pustowo.
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.
§5
So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.
§6
Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.
§7
Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.
ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa
§8
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§9

Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
§ 10
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.
4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.
§ 11
1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.
2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.
§ 12
Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10 ust. 4.
§ 13
1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.
2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.
3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.
3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.
ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa
Zebrania wiejskie
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.
2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2184
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§ 16
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków
finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,
7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,
9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
§ 17

b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,
g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.
§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.
2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
§ 25

1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.
2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,
e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na
So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.

1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.

So³tys

§ 26

§ 18
So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa, jego organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.
§ 19
1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.
§ 20
So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.
§ 21
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22
Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych
i statutowych interesów so³ectw,

So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 27
Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.
Rada So³ecka
§ 28
1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa.
2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.
§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.
§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
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3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.
§ 31

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 41

Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.

So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.

§ 32

§ 42

1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.
§ 33

1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rodków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.

1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.
§ 34
Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
§ 35
Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 36
Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.
§ 37
Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci
co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale
na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 38
Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w
obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.
§ 39
Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§ 40
Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

§ 43
Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.
§ 44
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest
uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansowo-rzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu
Gminy.
2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 45
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.
§ 47
1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2184
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ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe

a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.

§ 48

§6

1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.

Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.

§ 49

§7

Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.

Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.

§ 50

ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa

Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie
wiejskie.
Za³¹cznik Nr 11
do uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA KORZYBIE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.
2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.
§2
Ogó³ mieszkañców miejscowoci Korzybie stanowi
wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie So³ectwo Korzybie.
§3
1)
2)
3)
4)

Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Korzybie,
Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa Korzybie,
So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
Korzybie,
Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Korzybie.

§8
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
§9
Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
§ 10
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.
4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.
§ 11
1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.
2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.
§ 12

ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa

Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10 ust. 4.

§4

§ 13

1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.

1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.
2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.

§5
So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
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3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.
3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.
ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 19

1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.
§ 20
So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.
§ 21
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

Zebrania wiejskie

§ 22

§ 15

Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych
i statutowych interesów so³ectw,
b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego
stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,
g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.

1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.
2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.
§ 16
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków
finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,
7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,
9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.

§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.
2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.

§ 17

§ 25

1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.
2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,
e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na
So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.

1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.

So³tys

§ 26

§ 18

So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa, jego organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 38

§ 27
Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.
Rada So³ecka

Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w
obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.

§ 28

§ 39

1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa.
2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.

Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.
§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.

§ 40
Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 41

§ 31

So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.

Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.

§ 42

§ 32
1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.

1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rodków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.
§ 43

1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.

Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.

§ 34

§ 44

Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
§ 35

1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansoworzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu Gminy.
2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.

§ 33

Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co
najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na
terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 36

ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa

Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.
§ 37
Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci
co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale
na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

§ 45
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.
§ 47

1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 48
1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.
§ 49
Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.
§ 50
Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie
wiejskie.
Za³¹cznik Nr 12
do uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BARWINO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.
2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.
§2
Ogó³ mieszkañców miejscowoci Barwino, Gocieradz
stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie So³ectwo
Barwino.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Barwino,
2) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa Barwino,
3) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
Barwino,
4) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Barwino.

ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.
§5
So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.
§6
Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.
§7
Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.
ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa
§8
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
§9
Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
§ 10
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.
4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.
§ 11
1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.
2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.
§ 12
Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10 ust. 4.
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§ 13
1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.
2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.
3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.
3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.
ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa
Zebrania wiejskie
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.
2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.
§ 16
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków
finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,
7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,
9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
§ 17
1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.
2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,

e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.
So³tys
§ 18
So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa, jego organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.
§ 19
1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.
§ 20
So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.
§ 21
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22
Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych i statutowych interesów so³ectw,
b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,
g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.
§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.
2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
§ 25
1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
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1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.

mniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

§ 26

§ 37

So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci
co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale
na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

§ 27
Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.
Rada So³ecka
§ 28
1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa.
2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.
§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.
§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.
§ 31
Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.
§ 32
1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.
§ 33
1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.
§ 34
Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
§ 35
Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co naj-

§ 36
Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.

§ 38
Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w
obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.
§ 39
Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§ 40
Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 41
So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.
§ 42
1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rodków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.
§ 43
Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.
§ 44
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansoworzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu Gminy.
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2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.

2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.

ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa

Ogó³ mieszkañców miejscowoci Biesowice, Biesowiczki, Kawka, Przyjezierze stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie So³ectwo Biesowice.

§ 45
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.
§ 47
1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 48
1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.
§ 49
Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.
§ 50
Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie
wiejskie.
Za³¹cznik Nr 13
do uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA BIESOWICE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.

§2

§3
Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Biesowice,
2) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa Biesowice,
3) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
Biesowice,
4) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Biesowice.
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.
§5
So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.
§6
Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.
§7
Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.
ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa
§8
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
§9
Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
§ 10
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
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3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.
4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.
§ 11
1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.
2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.
§ 12
Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10 ust. 4.
§ 13
1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.
2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.
3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.
3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.
ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa
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munalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego
w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,
7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,
9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
§ 17
1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.
2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,
e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na
So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.
So³tys
§ 18
So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa, jego organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.
§ 19
1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.
§ 20
So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.
§ 21

Zebrania wiejskie

So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15

§ 22

1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.
2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.

Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych
i statutowych interesów so³ectw,
b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego
stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,

§ 16
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia ko-
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g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.
§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.
2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
§ 25
1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.

§ 32
1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.
§ 33
1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.
§ 34
Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
§ 35
Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 36
Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.
§ 37

So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci
co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale
na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

§ 27

§ 38

§ 26

Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.
Rada So³ecka

Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w
obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.

§ 28

§ 39

1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa.
2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.

Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.
§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.
§ 31
Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.

§ 40
Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 41
So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.
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§ 42

§ 50

1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rodków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.

Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie
wiejskie.

§ 43
Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.
§ 44
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansoworzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu Gminy.
2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 45
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.
§ 47
1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 48

Za³¹cznik Nr 14
do uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA DARNOWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.
2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.
§2
Ogó³ mieszkañców miejscowoci Darnowo, Wêgorzyno, Ciecholub stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie
So³ectwo Darnowo.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Darnowo,
2) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa Darnowo,
3) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
Darnowo,
4) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa Darnowo.
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.
§5
So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.
§6

1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.

Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.

§ 49

§7

Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.

Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.
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ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa
§8
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.

ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa
Zebrania wiejskie
§ 15

§9
Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
§ 10
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.
4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.
§ 11
1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.
2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.
§ 12
Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
1/5 uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10
ust. 4.
§ 13
1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.
2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.
3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.
3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.

1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.
2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.
§ 16
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków
finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,
7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,
9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
§ 17
1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.
2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,
e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na
So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.
So³tys
§ 18
So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa, jego organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.
§ 19
1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.
§ 20
So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.
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§ 21

So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22
Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych
i statutowych interesów so³ectw,
b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego
stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,
g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich
sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.
§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.
2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
§ 25
1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.
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2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.
§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.
§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.
§ 31
Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.
§ 32
1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.
§ 33
1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.
§ 34
Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
§ 35
Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 36
Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.

§ 26

§ 37

So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci
co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale
na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

§ 27
Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.
Rada So³ecka
§ 28
1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa.

§ 38
Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w
obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.
§ 39
Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
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a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§ 40
Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 41
So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.
§ 42
1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rodków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.
§ 43
Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.
§ 44
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansoworzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu Gminy.
2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§ 45
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.
2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.
§ 47
1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.

2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 48
1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.
§ 49
Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.
§ 50
Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie
wiejskie.
Za³¹cznik Nr 15
do uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.
STATUT SO£ECTWA ¯ELICE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest samorz¹dow¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy.
2. Uprawnienia i zakres dzia³ania so³ectwa okrela Statut So³ectwa.
3. Zakres dzia³ania So³ectwa okrelaj¹ przepisy prawa.
§2
Ogó³ mieszkañców miejscowoci ¯elice stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ o nazwie So³ectwo ¯elice.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie mowa o:
1) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo ¯elice,
2) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ Zebranie Wiejskie So³ectwa ¯elice,
3) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
¯elice,
4) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ Radê So³eck¹ So³ectwa ¯elice.
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania So³ectwa
§4
1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla Gminy.
2. So³ectwo wykonuje zadania zlecone przez Gminê, które s¹ przez ni¹ finansowane.

 5847 

Poz. 2184
§5

So³ectwo przedstawia wnioski i wyra¿a opinie w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹:
a) Burmistrza,
b) jednostek organizacyjnych miasta i gminy.
§6
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2. Zwo³anie zebrania wiejskiego na wniosek Burmistrza
wymaga pisemnego podania poruszanej tematyki.
3. So³tys nie jest uprawniony do odmowy zwo³ania zebrania.
§ 14

§7

1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku.
2. Z zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje So³tys i Rada So³ecka.
3. So³tys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni uchwa³y zebrania wiejskiego i kopie protoko³u.

Burmistrz Miasta i Gminy zobowi¹zany jest w formie
pisemnej odpowiedzieæ Radzie So³eckiej na wnioski i opinie, o który mowa w § 5 i 6.

ROZDZIA£ IV
Zadania organów so³ectwa

Burmistrz wystêpuje o opinie do Rady So³eckiej w
wszelkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa i wspólnoty
so³eckiej.

ROZDZIA£ III
Organy So³ectwa
§8
Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.

§9

Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
§ 10
1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwa³y w drodze g³osowania w obecnoci co najmniej 1/5 stale zamieszkuj¹cych mieszkañców So³ectwa.
2. Do g³osowania uprawnieni s¹ mieszkañcy stale zamieszkuj¹cy na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne
prawo wyborcze.
3. W przypadku braku quorum na pierwszym zebraniu w
terminie co najmniej 15 minut zwo³uje siê II zebranie
wiejskie.
4. Zebranie wiejskie zwo³ane w II terminie podejmuje
uchwa³y niezale¿nie od liczby osób uprawnionych do
g³osowania.
§ 11
1. Uchwa³a zebrania wiejskiego okrela sposób powiadomienia mieszkañców o zebraniu.
2. O czasie, miejscu, tematyce zebrania wiejskiego mieszkañcy So³ectwa powiadamiani s¹ co najmniej na 7 dni
przez zebraniem.
3. Brak powiadomienia mieszkañców w sposób okrelony uchwa³¹ powoduje niewa¿noæ zebrania wiejskiego.
§ 12
Wszystkie uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania z wy³¹czeniem § 10 ust. 4.
§ 13
1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania,
c) na wniosek Rady So³eckiej,
d) na wniosek Burmistrza.

Zebrania wiejskie
§ 15
1. Zebranie wiejskie jest zebraniem wspólnoty mieszkañców So³ectwa.
2. Opieraj¹c siê na zasadach demokracji bezporedniej
zebranie wiejskie w sposób wi¹¿¹cy okrela wolê
mieszkañców.
§ 16
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych podmiotów w tym:
1) wybór organów So³ectwa,
2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ b¹d bêd¹cego w u¿ytkowaniu So³ectwa,
4) decydowanie o sposobie wydatkowania rodków
finansowych w so³ectwie,
5) wnioskowanie w sprawach dzia³alnoci gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu dzia³alnoci przez So³ectwo,
7) zg³aszanie potrzeb i sk³adanie wniosków w sprawach
dotycz¹cych obiektów u¿ytecznoci publicznej,
8) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi
So³ectwami,
9) wspó³praca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
§ 17
1. Zebranie wiejskie wyra¿a opinie, ¿¹da wyjanieñ oraz
sk³ada skargi i wnioski we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radê Miejsk¹.
2. W szczególnoci zebranie wiejskie opiniuje:
a) zmianê granic So³ectwa,
b) zniesienie So³ectwa,
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
d) lokalizacjê zak³adów produkcyjnych,
e) wysokoæ rodków finansowych wydzielonych na
So³ectwo w bud¿ecie gminy,
f) inne sprawy i przepisy gminne dotycz¹ce So³ectwa.
So³tys
§ 18
So³tys jest ustawowym przedstawicielem So³ectwa, je-
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go organem wykonawczym oraz przewodnicz¹cym jednostki pomocniczej.
§ 19

w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców stale zamieszka³ych na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 27

1. So³tys reprezentuje interesy So³ectwa wynikaj¹ce z
przepisów prawa.
2. So³tys podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego
uchwa³y.

Burmistrz mo¿e wnioskowaæ o odwo³anie So³tysa po
uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej.

§ 20

Rada So³ecka

So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.

§ 28

§ 21
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 22
Do reprezentowania interesów So³ectwa przez So³tysa zalicza siê:
a) wystêpowanie w imieniu So³ectwa wobec w³adz, instytucji, organizacji i osób prawnych we wszystkich
sprawach, które dotycz¹ spo³ecznych, prawnych
i statutowych interesów so³ectw,
b) wystêpowanie w imieniu So³ectwa na sesjach Rady
Miejskiej,
c) prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bie¿¹cego
stanu So³ectwa,
d) reprezentowanie So³ectwa na naradach so³tysów,
e) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa przed
Naczelnym S¹dem Administracyjnym,
f) zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej,
g) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich
sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
h) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
i) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa.
§ 23
1. So³tys organizuje i wykonuje zadania So³ectwa okrelone uchwa³ami lub zlecone przez Radê Miejsk¹.
2. So³tys organizuje i wykonuje zadania zlecone przez
Burmistrza.
3. Za czynnoci zlecone So³tys otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoci okrelonej przepisami prawa lub umow¹.
§ 24
Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
§ 25
1. So³tysa wybieraj¹ mieszkañcy stale zamieszali na terenie So³ectwa i posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Wybory So³tysa odbywaj¹ siê podczas zebrania wiejskiego, na którym stwierdzi siê obecnoæ co najmniej
1/5 liczby mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.
4. Przed g³osowaniem wymagane jest publiczne przedstawienie kandydatów z mo¿liwoci¹ zadawania pytañ
i dyskusji uczestników zebrania.
§ 26
So³tys mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie

1. Rada So³ecka jest organem pomocniczym so³tysa.
2. Iloæ cz³onków Rady So³eckiej okrela zebranie wiejskie.
§ 29
W granicach okrelonych przez zebranie wiejskie Rada
So³ecka jest upowa¿niona do reprezentowania So³ectwa
na zewn¹trz.
§ 30
1. W granicach okrelonych uchwa³¹ zebrania wiejskiego decyzje Rady So³eckiej s¹ traktowane jak decyzje
zebrania wiejskiego.
2. Rada So³ecka podejmuje decyzje podczas g³osowania
jawnego bezporedniego.
3. Podczas g³osowania wymagana jest obecnoæ wiêkszoci cz³onków Rady.
4. Z g³osowania sporz¹dza siê protokó³.
§ 31
Decyzje Rady So³eckiej podlegaj¹ ocenie Zebrania
Wiejskiego.
§ 32
1. Rada So³ecka jest zobowi¹zana do przedstawienia
i umotywowania podjêtych decyzji podczas najbli¿szego zebrania wiejskiego.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e uchyliæ decyzje Rady So³eckiej.
§ 33
1. W miarê potrzeb So³ectwa Rada So³ecka powo³uje
cz³onków wpieraj¹cych.
2. Powo³anie cz³onka wspieraj¹cego odbywa siê z w³asnej inicjatywy Rady So³eckiej lub na wniosek So³tysa.
3. O powo³aniu cz³onka wspieraj¹cego Rada So³ecka
decyduje w trakcie g³osowania bezporedniego.
§ 34
Cz³onek wspieraj¹cy s³u¿y g³osem doradczym bez prawa g³osowania.
§ 35
Rada So³ecka jest wybierana przez zebranie wiejskie
w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 36
Kadencja Rady So³eckiej trwa cztery lata.
§ 37
Rada So³ecka mo¿e byæ odwo³ana przez zebranie wiej-
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skie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w obecnoci co
najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na
terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
§ 38
Cz³onek Rady So³eckiej mo¿e byæ odwo³any przez zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym, bezporednim w
obecnoci co najmniej 1/5 liczby mieszkañców zamieszka³ych stale na terenie So³ectwa posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.
§ 39
Wniosek o odwo³anie Rady So³eckiej sk³ada:
a) So³tys z w³asnej inicjatywy,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§ 40
Wniosek o odwo³anie Cz³onka Rady So³eckiej sk³ada:
a) Rada So³ecka z w³asnej inicjatywy,
b) So³tys,
b) mieszkaniec So³ectwa na podstawie wniosku 1/10 stale zamieszka³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
ROZDZIA£ V
Mienie so³eckie
§ 41
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2. Wed³ug kryterium zgodnoci z prawem Rada Miejska
raz do roku ocenia dzia³alnoæ So³ectwa.
§ 46
Organami nadzoru s¹:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) Skarbnik Gminy w zakresie spraw finansowych.
§ 47
1. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ So³ectwa tylko w przypadkach okrelonych przepisami prawa.
2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania So³ectwa niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ nadzorczych.
3. ¯¹dane informacje i dane So³ectwo przedk³ada organowi nadzoru w terminie do 14 dni.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§ 48
1. Sprawy sporne dotycz¹ce niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Miejska.
§ 49

So³ectwo zarz¹dza i korzysta z w³asnego mienia oraz z
mienia przekazanego przez Gminê.

Rozstrzygniêcie sporu przez Radê Miejsk¹ nie zamyka
mo¿liwoci wynikaj¹cych z uprawnieñ odwo³awczych
i skargowych So³ectwa.

§ 42

§ 50

1. So³ectwo gospodaruje samodzielnie wydzielonymi
i w³asnymi rodkami bud¿etowymi.
2. Decyzje So³ectwa dotycz¹ce rozdysponowania rodków o których mowa w § 43, s¹ wi¹¿¹ce dla zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym.

Zmiana Statutu nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Miejskiej po uprzednim zajêciu stanowiska przez zebranie
wiejskie.

§ 43
Do rodków finansowych So³ectwa nale¿¹:
a) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy,
b) dochody z imprez organizowanych przez So³ectwo,
c) fundusze pochodz¹ce ze sk³adek mieszkañców okrelonych przez zebranie wiejskie,
d) rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych wiadczeñ
na rzecz So³ectwa,
e) inne dochody zgodne z prawem.

2185
UCHWA£A Nr VI/54/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 13 marca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie
okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu
na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 1
i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., zm.: Dz. U.
Nr 23 poz. 220 z 2002 r., Dz. U. Nr 62 poz. 558 z 2002 r.,
Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r.) oraz art. 11, art. 12, art. 13
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. zm.: Dz. U. Nr 6
poz. 70 z 2000 r., Dz. U. Nr 129 poz. 1447 z 2001 r. Dz. U.
Nr 154 poz. 1800 z 2001 r. Dz. U. Nr 25 poz. 253 z 2002 r.,
Dz. U. Nr 74 poz. 676 z 2002 r., Dz. U. Nr 126 poz. 1070
z 2002 r., Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r.) Rada Miejska
w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:

§ 45

§1

§ 44
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej So³ectwa jest uchwalony przez Zebranie Wiejskie roczny plan finansoworzeczowy mieszcz¹cy siê w ramach bud¿etu Gminy.
2. Kontrolê finansów So³ectwa przeprowadza Skarbnik
Gminy.
3. Na koniec roku kalendarzowego So³tys sk³ada zebraniu wiejskiemu sprawozdanie finansowo-rzeczowe.

1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoci z prawem.

§ 2 uchwa³y Nr V/49/2003 otrzymuje brzmienie:
Burmistrz Miasta i Gminy Kêpice mo¿e nabywaæ i zby-
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waæ nieruchomoci oraz obci¹¿aæ je na okres d³u¿szy ni¿
trzy lata na rzecz osób trzecich, a w szczególnoci: wynajmowaæ, wydzier¿awiaæ, oddawaæ w u¿ytkowanie wieczyste, u¿ytkowanie, trwa³y zarz¹d je¿eli jest to uzasadnione realizacj¹ zadañ gminy, a tak¿e wynikaj¹ce z realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Za³¹cznik Nr 1
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOCI I PORZ¥DKU
NA TERENIE GMINY DZIEMIANY
§1
Postanowienia ogólne

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kêpice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
K. Pamu³a

2186
UCHWA£A Nr VI/33/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Dziemiany.
Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pó¿n. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r. z pón. zm.)
Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co nastêpuje:
§1
Dla zapewnienia skutecznej ochrony rodowiska przed
odpadami oraz utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Dziemiany wprowadza siê do stosowania na
zasadzie gminnych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Dziemiany, stanowi¹cy integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y jako za³¹cznik nr 1.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Dziemiany.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr XXVII/129/96 Rady Gminy
w Dziemianach z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony rodowiska przed odpadami i ciekami oraz utrzymania czystoci i porz¹dku w gminie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

1. Regulamin okrela zadania oraz obowi¹zki w³acicieli
nieruchomoci, dotycz¹ce utrzymania czystoci i porz¹dku w gminie, a tak¿e warunki udzielania zezwoleñ
podmiotom wiadcz¹cym us³ugi w ww. zakresie.
2. Regulamin niniejszy obowi¹zuje:
a) w³acicieli i zarz¹dców nieruchomoci;
b) u¿ytkowników lokali, nieruchomoci, hoteli, obiektów turystycznych oraz obiektów przeznaczonych do
celów handlowych, gastronomicznych, magazynowych i obiektów u¿ytecznoci publicznej;
c) jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze lub
osoby fizyczne bêd¹ce w³acicielami lub zarz¹dcami terenów i obiektów s³u¿¹cych komunikacji publicznej i terenów zielonych;
d) jednostki wywozowe oraz w³acicieli i zarz¹dców
obiektów s³u¿¹cych unieszkodliwianiu lub wykorzystaniu odpadów;
e) kierowników budów jako odpowiedzialnych za nieruchomoci bêd¹ce w stanie budowy.
3. Postanowienia regulaminu mog¹ byæ zmienione wy³¹cznie uchwa³¹ Rady Gminy Dziemiany.
§2
Ilekroæ w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. W³acicielu nieruchomoci  nale¿y przez to rozumieæ
tak¿e wspó³w³aciciela, u¿ytkownika, zarz¹dcê oraz
podmiot w³adaj¹cy nieruchomoci¹.
2. Odpadach komunalnych  nale¿y przez to rozmieæ sta³e i ciek³e odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, w obiektach u¿ytecznoci publicznej i obs³ugi ludnoci, w tym nieczystoci gromadzone w zbiornikach bezodp³ywowych, porzucone wraki pojazdów
mechanicznych oraz odpady uliczne, z wyj¹tkiem odpadów niebezpiecznych z zak³adów opieki zdrowotnej
i zak³adów weterynaryjnych.
3. Odpadach przemys³owych podobnych do komunalnych
 nale¿y przez to rozumieæ odpady, które powstaj¹ podczas dzia³alnoci przemys³owej. Ich sk³ad podobny jest
do odpadów komunalnych (kartony, papier, odpady z
kuchni, biurowe) i które mog¹ byæ zbierane i wywo¿one w podobny sposób jak odpady komunalne.
4. Odpadach o du¿ych wymiarach (wielkogabarytowe) 
nale¿y przez to rozmieæ odpady, które ze wzglêdu na
swoje du¿e rozmiary nie mieszcz¹ siê w typowych
pojemnikach, np. stare meble, sprzêt gospodarstwa
domowego, wózki itp.
5. Odpadach z terenów zielonych  nale¿y przez to rozmieæ organiczne odpady rolinne takie jak: trawa,
chwasty, licie, ga³êzie, które powstaj¹ na publicznych
i prywatnych terenach zielonych.
6. Surowcach wtórnych  nale¿y przez to rozmieæ wyselekcjonowane z odpadów komunalnych czêci nadaj¹ce siê do gospodarczego wykorzystania. Nale¿¹ do
nich papier, szk³o, tworzywa sztuczne, metale itp.
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7. Odpadach przemys³owych  nale¿y przez to rozmieæ
odpady powstaj¹ce w wyniku prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, w procesach technologicznych,
które ze wzglêdu na swój sk³ad lub uci¹¿liwe oddzia³ywanie s¹ niepo¿¹dane, mog¹ byæ niebezpieczne dla
ludzi, zwierz¹t, gleby, wody lub powietrza i z tego powodu wymagaj¹ osobnego zbierania, usuwania i zagospodarowania.
8. Odpadach problemowych  nale¿y przez to rozumieæ
znajduj¹ce siê w odpadach domowych ma³e iloci
materia³ów, substancji lub opakowañ, które powodowaæ mog¹ szczególne zagro¿enie dla ludzi, rodowiska, urz¹dzeñ lub materia³ów wtórnych  nale¿¹ do
nich m.in. rozpuszczalniki, lakiery, baterie, lekarstwa,
insektycydy i pestycydy, rodki czystoci.
9. Sk³adowisku (wysypisku) odpadów  nale¿y przez to
rozumieæ gminne sk³adowisko odpadów komunalnych w Dziemianach.
10. Punkcie zlewnym  nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzenia techniczno  sanitarne umo¿liwiaj¹ce zorganizowany odbiór i odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej
cieków dowo¿onych taborem asenizacyjnym z posiad³oci nieskanalizowanych znajduj¹ce siê na terenie oczyszczalni cieków w Parowie.
11. Jednostkach wywozowych  nale¿y przez to rozumieæ
podmioty gospodarcze i osoby fizyczne prowadz¹ce
dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie wywozu odpadów, na któr¹ posiadaj¹ stosowne zezwolenie wydane prze Gminê Dziemiany.

5.

6.

§3
Obowi¹zki i prawa u¿ytkowników
nieruchomoci oraz wymagania wobec nich
w zakresie gromadzenia
i usuwania odpadów
1. Ka¿dy u¿ytkownik posiad³oci jest zobowi¹zany do
wyposa¿enia nieruchomoci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do
gromadzenia odpadów sta³ych i p³ynnych oraz utrzymywania tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, a tak¿e do wywozu i zagospodarowania odpadów, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
Musi on równie¿ op³acaæ ustalone op³aty na pokrycie
kosztów tej dzia³alnoci, w przypadku nie wywi¹zania
siê z tego obowi¹zku ponosi wszelkie koszty zwi¹zane
z egzekucj¹ zobowi¹zañ.
2. Z obowi¹zku wymienionego w pkt 1. zwolnieni s¹ w³aciciele lub u¿ytkownicy niezabudowanych dzia³ek
budowlanych do czasu rozpoczêcia budowy, pod warunkiem, ¿e na tej dzia³ce nie jest prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza.
3. U¿ytkownicy nieruchomoci s¹ ponadto zobowi¹zani
do usuwania zanieczyszczeñ z powierzchni nieruchomoci (podwórzy, bram, zieleñców, pomieszczeñ i urz¹dzeñ przeznaczonych do wspólnego u¿ytku, np.: klatek schodowych, korytarzy itp.) oraz do oczyszczania
ze niegu i lodu chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieru
chomoci poprzez pryzmowanie zgarniêtego niegu
i lodu przed wywiezieniem, jak równie¿ likwidowania
skutków go³oledzi przez posypywanie piaskiem, a tak¿e do pielêgnowania zieleñców, kwietników itd. znajduj¹cych siê na terenie nieruchomoci.
4. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do wydzie-

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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lenia miejsca na pojemniki lub kontenery do gromadzenia odpadów w uzgodnieniu z firm¹ wywozow¹.
Odpady komunalne p³ynne, je¿eli posiad³oæ nie jest
pod³¹czona do sieci kanalizacyjnej, powinny byæ
gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych.
Liczba i wielkoæ pojemników, stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoci, musi zapewniaæ okresowe
sk³adowanie odpadów i byæ adekwatna do liczby sta³ych mieszkañców, liczby osób przebywaj¹cych okresowo, np. pracuj¹cych, oraz odpadów powstaj¹cych
w wyniku prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
W³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek wyposa¿yæ nieruchomoci w pojemniki, spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce warunki:
a) 15 dm3/Mk (mieszkañca), jednak minimum pojemnik 110 dm3/nieruchomoæ,
b) 3 dm3/1 ucznia (dziecko) i pracownika w szko³ach
wszelkiego typu, przedszkolach i ¿³obkach, jednak
co najmniej  pojemnik 110 dm3 na lokal,
c) 50 dm3/10 m2 powierzchni w lokalach handlowych,
jednak co najmniej pojemnik 110 dm3 na lokal,
d) 20 dm3/1 miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych, jednak co najmniej pojemnik 110 dm3
na lokal,
e) 110 dm3/10 pracowników dla zak³adów rzemielniczych, us³ugowych oraz produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych, jednak co najmniej pojemnik 110 dm3 na zak³ad rzemielniczy.
U¿ytkownicy posiad³oci zobowi¹zani s¹ do zawarcia pisemnej umowy z jednostk¹ wywozow¹ na wywóz odpadów komunalnych lub dokonywaæ tej czynnoci indywidualnie za pomoc¹ sprzêtu spe³niaj¹cego obowi¹zuj¹ce normy techniczno-sanitarne.
U¿ytkownicy nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do udzielania informacji zwi¹zanych z wytwarzaniem odpadów
komunalnych i okazywania stosownych dokumentów
upowa¿nionym organom samorz¹dowym.
U¿ytkownik ma obowi¹zek przedstawiæ do wgl¹du aktualn¹ umowê z jednostk¹ wywozow¹ lub potwierdzenie indywidualnego wywozu wraz z rachunkami.
Dokument stwierdzaj¹cy op³acenie wywozu powinien
byæ przechowywany przez trzy lata od daty jego wystawienia i okazywany na ¿¹danie s³u¿b komunalnych
gminy.
U¿ytkownicy posiad³oci wielomieszkaniowych (spó³dzielnie mieszkaniowe i inne) ustalaj¹ wewnêtrzne
zasady porz¹dku domowego i rozliczaj¹ siê z kosztów gromadzenia i wywozu odpadów z lokatorami we
w³asnym zakresie, jednak w zgodzie z niniejszym regulaminem.
W³acicielowi lub u¿ytkownikowi nieruchomoci nie
wolno spalaæ odpadów, powoduj¹cych wprowadzanie do atmosfery szkodliwych substancji, w szczególnoci opon, opakowañ z tworzyw sztucznych itp. Zabronione jest równie¿ spalanie i wypalanie traw.
U¿ytkownik ma obowi¹zek usuwania sopli dachowych
powsta³ych w rejonie chodnika po³o¿onego wzd³u¿
nieruchomoci. Ponadto nie wolno mu stosowaæ
rodków chemicznych szkodliwych dla rodowiska
podczas usuwania niegu i lodu.
U¿ytkownik ma obowi¹zek oznaczenia budynku, lo-
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kalu i pomieszczeñ znajduj¹cych siê na terenie nieruchomoci poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczek informacyjnych zawieraj¹cych nazwê ulicy i numer porz¹dkowy nieruchomoci.
15. Obowi¹zkiem w³aciciela nieruchomoci jest umieszczenie na klatkach schodowych tabliczek zawieraj¹cych informacje dotycz¹ce imion i nazwisk lub nazw
u¿ytkowników nieruchomoci, spisu lokatorów, telefonów alarmowych.
16. U¿ytkownicy nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do zapewnienia nale¿ytego owietlenia klatek schodowych,
korytarzy, bram oraz innych czêci budynku s³u¿¹cych
do wspólnego u¿ytku.
§4
Zasady gromadzenia odpadów
1. Odpady sta³e mog¹ byæ gromadzone wy³¹cznie w pojemnikach i kontenerach do tego celu przeznaczonych.
Pojemniki i kontenery stanowiæ mog¹ w³asnoæ:
a) Urzêdu Gminy lub jednostki wywozowej i byæ przez
u¿ytkownika dzier¿awione,
b) u¿ytkownika posiad³oci.
2. Obowi¹zek posiadania pojemników spoczywa na
wszystkich osobach fizycznych, prawnych oraz podmiotach prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ na
terenie gminy.
3. Rozmieszczenie pojemników (kosze uliczne) przy drogach i ulicach nale¿y do zarz¹dcy drogi.
4. Pojemniki na odpady powinny byæ ustawione w miejscach ³atwo dostêpnych zarówno dla mieszkañców, jak
i pracowników jednostki wywozowej. Nie mog¹ byæ
przyczyn¹ nadmiernych utrudnieñ i niedogodnoci dla
s¹siadów oraz u¿ytkowników dróg i ulic. Aby wywóz
odpadów odbywa³ siê bez zbêdnych zak³óceñ, droga
dojcia do pojemników od miejsca zatrzymania samochodu zbieraj¹cego odpady nie powinna przekraczaæ
15 m.
5. Odleg³oæ zadaszonych os³on lub pomieszczeñ z pojemnikami na odpadki sta³e powinna wynosiæ co najmniej 10 m od okien lub drzwi do budynków z pomieszczeniami, w których przebywaj¹ ludzie, oraz co najmniej
3 m od granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹. Zachowanie odleg³oci od granicy dzia³ki nie jest wymagane, je¿eli os³ony lub pomieszczenia stykaj¹ siê z podobnymi urz¹dzeniami na dzia³ce s¹siedniej.
6. Miejsce ustawienia pojemników, dróg dojcia i miejsce wystawienia do wywozu oraz warunki techniczne
tych miejsc podlegaj¹ uzgodnieniu z jednostk¹ wywozow¹.
7. Pojemniki powinny byæ ustawione na twardej równej
powierzchni, np. betonowej, asfaltowej lub brukowanej, zabezpieczonej przed zbieraniem siê wody, b³ota
itp. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca, w których znajduj¹ siê pojemniki ponosi u¿ytkownik.
8. Utrzymanie czystoci miejsc wystawienia pojemników
nale¿y do obowi¹zków jednostki wywozowej.
9. W przypadku, gdy pojemniki s¹ ustawione (wystawiane) daleko od miejsca zatrzymania samochodu zbieraj¹cego lub gdy dostêp do pojemników jest zbyt trudny, a u¿ytkownik nie godzi siê na polepszenie stanu,
op³ata za wywóz mo¿e byæ podwy¿szona o kwotê pokrywaj¹c¹ zwiêkszone koszty wywozu.

10. W przypadku nieterminowego wywozu odpadów
utrzymanie czystoci miejsc ustawienia pojemników
nale¿y do obowi¹zków jednostki wywozowej.
11. Zezwala siê na wspólne korzystanie kilku s¹siaduj¹cych z sob¹ posiad³oci lub budynku o kilku mieszkaniach z jednego lub kilku pojemników na odpady.
12. Zabrania siê wrzucania do pojemników na odpady
komunalne: niegu, lodu, ¿u¿lu gor¹cego, gruzu budowlanego, szlamów oraz substancji toksycznych,
¿r¹cych i wybuchowych oraz odpadów przemys³owych i medycznych.
13. Koszt strat powsta³ych z winy u¿ytkownika (uszkodzenie lub zaginiêcie pojemnika) ponosi u¿ytkownik. U¿ytkownik zobowi¹zany jest ponadto utrzymywaæ pojemniki w czystoci.
14. Niedozwolone jest sk³adowanie odpadów wielkogabarytowych przy pojemnikach na odpady komunalne.
15. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa siê
wg harmonogramu zg³oszonego zainteresowanym
przez jednostkê wywozow¹.
16. W przypadku wytwarzania du¿ej iloci odpadów wielkogabarytowych, u¿ytkownik posiad³oci zobowi¹zany jest gromadziæ je w kontenerze w³asnym lub jednostki wywozowej.
17. Ustala siê op³atê karn¹ w wysokoci 100 z³, która bêdzie corocznie indeksowana wg wskanika wzrostu
cen towarów i us³ug konsumpcyjnych, za usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w przypadku, gdy w³aciciele lub u¿ytkownicy nieruchomoci nie udokumentuj¹ tego w sposób, o którym mowa
w § 3 pkt 8 i 9.
18. W zakresie gromadzenia odpadów ciek³ych na nieruchomoci, która nie jest przy³¹czona do sieci kanalizacyjnej, w³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest
do wyposa¿enia jej w szczelne zbiorniki bezodp³ywowe (szamba) lub mini oczyszczalnie.
19. Normatywne iloci odpadów ciek³ych wylicza siê
wed³ug zasad okrelonych w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zaopatrzenia w wodê i urz¹dzenia kanalizacyjne oraz zasad
ustalania op³at za wodê i wprowadzanie cieków
(Dz. U. Nr 151, poz. 716).
§5
Podmioty
prowadz¹ce wywóz odpadów
1. Na wykonanie wywozu odpadów wymagane jest uzyskanie pozwolenia organu Gminy.
2. Organ wydaj¹cy pozwolenia okrela wzór wniosku oraz
niezbêdne dokumenty, które nale¿y do³¹czyæ do wniosku o przyznanie pozwolenia.
3. Pozwolenie powinno okrelaæ:
a) podmiot, któremu udzielono pozwolenie i jego siedzibê,
b) przedmiot, zakres oraz obszar wykonywanej dzia³alnoci,
c) okres wa¿noci pozwolenia ze wskazaniem terminu
rozpoczêcia dzia³alnoci,
d) inne wymagania dotycz¹ce dzia³alnoci, tj.: zakres
stosowania taryf op³at, standardu sanitarnego wykonywania us³ug, ochrony rodowiska i obowi¹zku pro-
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wadzenia odpowiedniej dokumentacji wykonywanej
dzia³alnoci.
4. Pozwolenie na wywóz odpadów wygasa:
a) wraz z up³ywem czasu, na jaki zosta³a wydana umowa,
b) w razie upad³oci lub likwidacji podmiotu, który uzyska³ pozwolenie,
c) w trybie przewidzianym w przepisach o dzia³alnoci
gospodarczej,
d) w przypadku nieprzestrzegania warunków okrelonych w pozwoleniu na wywóz odpadów.

Dziennik Urzêdowy
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i prowadziæ bêd¹ intensywn¹ i szerok¹ akcjê edukacyjn¹.
6. Zbieranie i wywóz odpadów pozosta³ych po segregacji odbywa siê na zasadach okrelonych niniejszym
Regulaminem.
§8
Miejsca wywozu odpadów

1. Transport odpadów przez jednostki wywozowe powinien byæ prowadzony w sposób, który nie zagra¿a bezpieczeñstwu ruchu oraz nie powoduje zanieczyszczenia i zamiecania terenu. Zasada ta obowi¹zuje równie¿ w przypadku indywidualnego wywozu odpadów.
2. Zanieczyszczenia powstaj¹ce podczas transportu odpadów komunalnych i wielkogabarytowych winny byæ
niezw³ocznie usuniête przez wywo¿¹cego.
3. Do wywozu odpadów komunalnych jednostki wywozowe zobowi¹zane s¹ u¿ywaæ pojazdów specjalistycznych lub innych pojazdów odpowiednio zabezpieczonych przed rozrzucaniem lub wylewaniem nieczystoci.
4. Firmy wywozowe s¹ zobowi¹zane utrzymaæ pojazdy
do transportu odpadów w nale¿ytej czystoci, prowadziæ ich dezynfekcjê oraz umieciæ na nich w sposób
trwa³y swoje znaki identyfikacyjne.

1. Na jednostki wywozowe odpadów komunalnych nak³ada siê obowi¹zek ich wywozu do wyznaczonych w
zezwoleniu obiektów (odpady sta³e  na gminne sk³adowisko, odpady ciek³e  do wyznaczonych punktów
zlewnych). Dotyczy to równie¿ indywidualnego wywozu odpadów.
2. Zabrania siê wyrzucania odpadów poza tymi obiektami.
3. Odpady wielkogabarytowe u¿ytkownicy mog¹ osobicie dostarczyæ do punktów odbioru tych odpadów.
Korzystanie z mo¿liwoci indywidualnego dostarczenia odpadów do punktów odbioru odbywa siê wg zasad porz¹dkowych ustalonych przez wykonuj¹cego
us³ugê.
4. W przypadku dostarczenia do wywozu lub do obiektów unieszkodliwiania odpadów, obok odpadów dozwolonych, równie¿ odpadów niedozwolonych, prowadz¹cy wywóz lub odbiór ma obowi¹zek nie przyjêcia ca³oci dostarczonych odpadów. Odpady takie
musz¹ byæ natychmiast zabezpieczone i usuniête przez
w³aciciela nieruchomoci w sposób zabezpieczaj¹cy
rodowisko przed ska¿eniem.

§7

§9

§6
Transport odpadów

Surowce wtórne
1. Surowce wtórne mieszkañcy mog¹ samodzielnie i na
w³asny koszt dostarczaæ do punktów skupu zorganizowanych przez ró¿ne podmioty gospodarcze na terenie gminy.
2. W celu zagospodarowania mo¿liwie najwiêkszej iloci
surowców wtórnych, jednostki prowadz¹ce wywóz
odpadów komunalnych, w porozumieniu z u¿ytkownikiem posiad³oci, mog¹ ustawiæ specjalne pojemniki
w odpowiednim kolorze z napisem, przeznaczone do
selektywnej zbiórki surowców wtórnych wg rodzajów.
Czêstotliwoæ wywozu surowców wtórnych jest uzale¿niona od nape³nienia tych pojemników.
3. W miejsce pojemników gospodarstwa domowe mog¹
zostaæ bezp³atnie (b¹d za odpowiedni¹ op³at¹) wyposa¿one w kolorowe worki foliowe, w których mieszkañcy s¹ zobowi¹zani segregowaæ odpady wg rodzajów. Odbiór worków odbywaæ siê bêdzie wg ustalonego harmonogramu lub po uprzednim powiadomieniu
u¿ytkowników o odbiorze.
4. W³asnoæ materia³ów wtórnych przechodzi na jednostkê wywozow¹ z chwil¹ pozostawienia tych odpadów
w miejscach (pojemnikach) przeznaczonych do tego
celu. Zabrania siê zabierania tych surowców osobom
nieupowa¿nionym.
5. W celu przyjmowania do powtórnego wykorzystania
jak najwiêkszej iloci surowców wtórnych wykonuj¹cy us³ugê (alternatywnie: w³adze gminne) zorganizuj¹

Odpady przemys³owe i problemowe
1. Odpady przemys³owe i w miarê mo¿liwoci problemowe powinny byæ oddzielone od odpadów komunalnych
przed wsypaniem ich do pojemników.
2. Odpady przemys³owe i w miarê mo¿liwoci problemowe podlegaj¹ obowi¹zkowemu oddzielnemu gromadzeniu, odbiorowi i unieszkodliwianiu wg zasad i wymogów okrelonych oddzielnymi przepisami.
3. Producenci i podmioty zajmuj¹ce siê unieszkodliwianiem odpadów przemys³owych i problemowych maj¹
obowi¹zek udokumentowaæ sposób unieszkodliwiania
b¹d sk³adowania przez nich odpadów.
§ 10
Obowi¹zki osób
utrzymuj¹cych zwierzêta domowe
1. Osoby utrzymuj¹ce psy i inne zwierzêta domowe zobowi¹zane s¹ do zachowania rodków zapewniaj¹cych
ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludnoci oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku, a w szczególnoci:
a) prowadzenia psa na smyczy, przy czym psy agresywne powinny posiadaæ kaganiec,
b) niewprowadzania zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoci publicznej, na tereny placów zabaw, piaskownic
dla dzieci,
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c) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeñ pozostawionych przez zwierzêta domowe na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych,
d) niedopuszczania do zak³ócania ciszy i spokoju przez
zwierzêta (np. uporczywe szczekanie psa).
2. Zwolnienie zwierz¹t domowych od sta³ego dozoru
dozwolone jest wy³¹cznie, gdy s¹ one na uwiêzi lub
znajduj¹ siê na terenie ogrodzonym, uniemo¿liwiaj¹cym jego opuszczenie.
3. Obowi¹zkiem osób utrzymuj¹cych psy jest:
a) znakowanie i rejestracja psów,
b) op³acanie podatku od posiadania psów,
c) przeprowadzanie okresowego szczepienia ochronnego psów przeciw wcieklinie,
d) zawiadomienie rejonowego lekarza weterynarii o
pojawieniu siê u psa objawów wzbudzaj¹cych podejrzenie zachorowania na chorobê zakan¹,
e) zapewnienie pomieszczenia chroni¹cego je przed
zimnem, upa³ami i opadami atmosferycznymi, z
dostêpem do wiat³a dziennego, umo¿liwiaj¹cego
swobodn¹ zmianê pozycji cia³a, odpowiedni¹ karmê i sta³y dostêp do wody.

Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% mo¿e odbywaæ siê
na wie¿ym powietrzu tylko za zezwoleniem w miejscu
tym zezwoleniu wyznaczonym, podczas imprez rekreacyjnych takich jak festyny, do¿ynki, wystawy artystyczne,
jarmarki regionalne po³¹czone z wystêpami zespo³ów
muzycznych, przegl¹dy rolnicze itp.
Podczas imprez na otwartym powietrzu napoje alkoholowe podaje siê w naczyniach jednorazowych.

§ 11

§4

Przepisy koñcowe
1. Naruszenie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie podlega karze na zasadach przewidzianych w
Kodeksie wykroczeñ.
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

2187
UCHWA£A Nr IX/66/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Skarszewy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych oraz podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4, 5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu w miejscach do tego
wyznaczonych.
Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35,
poz. 230 z pón. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Nie wydaje siê zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y,
podawanie i spo¯ywanie napojów alkoholowych w
bezporednim s¹siedztwie szkó³ i innych placówek
owiatowo  wychowawczych, obiektów kultu religijnego, obiektów sportowych, k¹pielisk i innych miejsc
masowych zgromadzeñ.
2. Przez u¿yte w ust. 1 okrelenie, w bezporednim s¹siedztwie  rozumie siê odleg³oæ 30 m od granicy
posesji.
3. Burmistrz Gminy mo¿e w wyj¹tkowych wypadkach
wydaæ zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych

w punktach sprzeda¿y, które nie spe³niaj¹ wymogów
wy¿ej okrelonych, je¿eli prowadzenie tych punktów
zgodnie z opini¹ parafii, instytucji i organizacji spo³ecznych wymienionych w ust. 1 nie powoduje zak³óceñ
w ich dzia³alnoci oraz funkcjonowania.
§2

§3
Wydane zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie napojów
alkoholowych na podstawie dotychczasowej Uchwa³y
Rady Miejskiej zachowuj¹ wa¿noæ do czasu up³ywu terminu okrelonego w zezwoleniu.
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/240/93 Rady Miejskiej
Gminy Skarszewy z dnia 20 sierpnia 1993 r. w sprawie
okrelenia liczby oraz zasad usytuowania punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie gminy Skarszewy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2188
UCHWA£A Nr VII/52/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz
art. 22 i 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)
oraz § 122 Statutu Gminy, Rada Gminy w Studzienicach
uchwala co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr V/25/2003 Rady Gminy
Studzienice z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy § 5 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie;
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1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Do jednostek pozostaj¹cych w strukturze organizacyjnej nale¿¹:
1) Orodek Kultury Gminy Studzienice,
2) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Studzienicach,
3) Zespó³ Szkó³ w Studzienicach,
4) Zespó³ Szkó³ w Pó³cznie,
5) Zespó³ Szkó³ w Ugoszczy,
6) Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Owiaty i Kultury Gminy Studzienice.
3. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia opublikowania z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od dnia 1-go wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta
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2189
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 8 padziernika 2003 r.
w sprawie zmian w sk³adach niektórych rad gmin (miast)
licz¹cych powy¿ej 20 tysiêcy mieszkañców po³o¿onych
na obszarze w³aciwoci Komisarza Wyborczego
w S³upsku.
Na podstawie art. 182 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602,
z 1998 r. Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089, Nr 214, poz. 1805) Komisarz Wyborczy w S³upsku podaje do publicznej wiadomoci, co nastêpuje:
1. Rada Miejska w Czersku stwierdzi³a w okrêgu wyborczym Nr 3 wyganiêcie mandatu radnego Zbigniewa
KRZOSKI z listy Nr 10  Wyborcze Forum Samorz¹dowe oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Lidii KROPLEWSKIEJ z tej samej listy, która w wyborach
uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa wybieralnoci.
2. Rada Miejska w Lêborku stwierdzi³a w okrêgu wyborczym Nr 2 wyganiêcie mandatu radnego W³odzimierza KLATY z listy Nr 9  Porozumienie PS Ziemia Lêborska- POPiS oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego
miejsce Jana NACZK z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
3. Rada Miejska w Lêborku stwierdzi³a w okrêgu wyborczym Nr 4 wyganiêcie mandatu radnego Witolda
NAMYLAKA z listy Nr 9  Porozumienie PS Ziemia
Lêborska- POPiS oraz postanowi³a o wst¹pieniu na
jego miejsce Miros³awy SIEBERT-BRESLER z tej samej
listy, która w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa wybieralnoci.
Komisarz Wyborczy w S³upsku
A. Jastrzêbski
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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
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