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2190
UCHWA£A Nr IX/52/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gowino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Wejherowo,
uchwala, co nastêpuje:
§1
Wydzielone dzia³ki gruntu po drogê publiczn¹ o numerach ewid. 313/52 i 313/71 po³o¿one we wsi w Gowino otrzymuj¹ nazwê ulicy Przyjani.
Szkic graficzny stanowi za³¹cznik do uchwa³y*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

2191
UCHWA£A Nr IX/59/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Wejherowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 46 ust. 1-3 ustawy
z dnia 9 listopada 1996 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U.
z 1998 r. Nr 44, poz. 414 ze zm.) Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XVII/157/2000 Rady Gminy Wejherowo z 21 stycznia 2000 r. w sprawie nadania
statutu Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w
Wejherowie, zawieraj¹cym Statut Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Wejherowie, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Rada Gminy jest organem kontroluj¹cym dzia³alnoæ Orodka.
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. Bezporedni nadzór nad dzia³alnoci¹ Orodka sprawuje Wójt Gminy. c) dodaje siê pkt 4
w brzmieniu:
Dzia³alnoæ Orodka finansowana jest ze
rodków publicznych pochodz¹cych z bud¿etu Gminy Wejherowo oraz innych podmiotów
nale¿¹cych do sektora finansów publicznych,
a tak¿e ze rodków pozabud¿etowych. 
2. W § 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie.
1. Do zadañ o charakterze obowi¹zkowym nale¿y:
* Za³¹cznika do uchwa³y nie publikuje siê.
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a) udzielanie schronienia, posi³ku, niezbêdnego
ubrania osobom tego pozbawionym, w tym
osobom bezdomnym,
b) organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, wietlic i klubów rodowiskowych
dla dzieci, a tak¿e organizowanie mieszkañ
chronionych,
c) wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
d) udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków na wiadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemaj¹cych dochodu
i mo¿liwoci ubezpieczenia siê na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym,
e) udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
f) praca socjalna,
g) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Orodek mo¿e realizowaæ równie¿ nastêpuj¹ce zadania o charakterze fakultatywnym:
a) prowadzenie domów pomocy spo³ecznej, orodków wsparcia o zasiêgu lokalnym oraz kierowanie do ruch osób wymagaj¹cych opieki,
b) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych
i specjalnych celowych,
c) przyznawanie pomocy rzeczowej,
d) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
e) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków i po¿yczek
na ekonomiczne usamodzielnienie,
f) nie wymienione powy¿ej, a bêd¹ce nastêpstwem
rozeznania potrzeb spo³ecznoci Gminy z zakresu pomocy spo³ecznej.
3. § 4 otrzymuje brzmienie:
4.1. Orodek realizuje równie¿ nastêpuj¹ce zdania zlecone ustawami:
a) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych,
renty socjalnej,
b) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyñskich okresowych
i jednorazowych,
c) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne
za osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2, w
art. 31 ust. 4a i art. 31b ust. 3 ustawy wymienionej w § 10 pkt 1 a niniejszego Statutu,
d) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okrelonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym,
e) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ku celowego na
pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej,
f) przyznawanie zasi³ku celowego w formie biletu kredytowanego,
g) wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych, przys³uguj¹cych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
h) organizowanie i prowadzenie rodowiskowych
domów samopomocy,
i) zadania wynikaj¹ce z rz¹dowych programów
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4.

5.
6.

7.

pomocy spo³ecznej b¹d innych ustaw, maj¹cych na
celu ochronê poziomu ¿ycia osób i rodzin.
2. Dla realizacji zadañ wymienionych w punkcie powy¿szym Orodek otrzymuje rodki finansowe w wysokoci koniecznej do ich wykonania.
§ 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5. W celu realizacji zadañ wymienionych w § § 3 i 4
niniejszego Statutu Orodek wspó³pracuje z:
 w³aciw¹ komisj¹ Rady Gminy Wejherowo,
 organizacjami spo³ecznymi,
 Kocio³em Katolicki, innymi kocio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi,
 Fundacjami i stowarzyszeniami,
 pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
W § 6 w pkt 3 wyrazy Zarz¹du Gminy zastêpuje siê
wyrazami Wójta Gminy.
W § 7:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. W Orodku tworzy siê nastêpuj¹ce stanowiska
pracy:
 kierownik Orodka,
 pracownicy socjalni, w tym:
 starsi pracownicy socjalni,
 pracownicy socjalni,
 aspiranci pracy socjalnej,
 radca prawny,
b) pkt2 otrzymuje brzmienie:
2. Kierownik Orodka mo¿e, w ramach posiadanych rodków finansowych tworzyæ inne stanowiska pracy, je¿eli jest to uzasadnione zakresem
realizowanych zadañ.
W § 9, w pkt 1 wyrazy Zarz¹d Gminy zastêpuje siê
wyrazami Wójta Gminy.
§2

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do opublikowania tekstu jednolitego Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej Wejherowo uwzglêdniaj¹cego dokonane zmiany.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

2192
UCHWA£A Nr IX/46/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Przyjmuje siê sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania
bud¿etu za 2002 r.
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2. Realizacjê dochodów bud¿etowych za 2002 rok okrela za³¹cznik nr 1*.
3. Realizacjê wydatków bud¿etowych za 2002 rok okrela za³¹cznik nr 2*.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

2193
UCHWA£A Nr X/80//2003
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych gminy
zaliczonych do sektora finansów publicznych z tytu³u
nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa oraz udzielania
innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a tak¿e organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Sp³ata nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje
siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón.
zm.) przypadaj¹cych na podstawie przepisów szczególnych gminnym jednostkom organizacyjnym zaliczonym do sektora finansów publicznych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej  zwanych dalej
d³u¿nikami  mo¿e byæ w szczególnie uzasadnionych
przypadkach umarzana, odraczana lub rozk³adana na
raty.
2. Do gminnych jednostek organizacyjnych, o których
mowa w punkcie 1 zalicza siê:
a) jednostki bud¿etowe,
b) zak³ady bud¿etowe,
c) gospodarstwa pomocnicze,
d) rodki specjalne,
e) Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Zasady wynikaj¹ce z uchwa³y stosuje siê tak¿e do:
a) samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej,
b) samodzielnych instytucji kultury.
§2
1. Nale¿noci pieniê¿ne mog¹ byæ umarzane w ca³oci
lub w czêci, w przypadku ich nieci¹galnoci, która
nastêpuje, je¿eli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:
a) d³u¿nik  osoba fizyczna zmar³, nie pozostawiaj¹c
¿adnego maj¹tku lub pozostawi³ ruchomoci nie
* Za³¹czników nr 1,2 nie publikuje siê.
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podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów albo pozostawi³ przedmioty codziennego u¿ytku domowego, których ³¹czna wartoæ nie przekracza kwoty stanowi¹cej piêciokrotnoæ minimalnego
wynagrodzenia za pracê w miesi¹cu poprzedzaj¹cym podjecie decyzji o umorzeniu,
b) d³u¿nik  osoba prawna zosta³ wykrelony z w³aciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ
nale¿noæ, a odpowiedzialnoæ z tytu³u nale¿noci
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
c) s¹d oddali³ wniosek o og³oszenie upad³oci d³u¿nika lub umorzy³ postêpowanie upad³ociowe a wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku postêpowania upad³ociowego,
d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci
lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
e) ci¹gniêcie nale¿noci zagra¿a egzystencji d³u¿nika.
2. Umorzenie nale¿noci Gminy o charakterze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz d³u¿nika g³ównego s¹ zobowi¹zane inne osoby, mo¿e nast¹piæ tylko
wtedy, gdy warunki umorzenia zachodz¹ wobec
wszystkich zobowi¹zanych.
3. Umorzenie w przypadkach okrelonych w punkcie 1
lit. b, c, d, e mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika,
a wprzypadkach okrelonych w punkcie 1 lit. a, b, c, d
 równie¿ z urzêdu.
§3
1. Do umarzania nale¿noci uprawniony jest:
a) kierownik jednostki organizacyjnej  je¿eli wartoæ
nale¿noci nie przekracza po³owy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracê w miesi¹cu poprzedzaj¹cym podjêcie decyzji o umorzeniu,
b) Burmistrz Gminy  je¿eli wartoæ nale¿noci jest wy¿sza ni¿ po³owa kwoty wynagrodzenia, o którym
mowa w punkcie 1 lit. a.
2. Przez wartoæ nale¿noci, o której mowa w punkcie 1
rozumie siê nale¿noæ g³ówn¹.
3. Przez minimalne wynagrodzenie za pracê rozumie siê
wynagrodzenie wynikaj¹ce z ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracê, które bêdzie podlega³o zmianom raz lub dwa razy w roku, w zale¿noci od wysokoci prognozowanego na nastêpny rok wskanika
wzrostu cen i podlega og³oszeniu w Monitorze Polskim.
§4
Organ w³aciwy do umarzania nale¿noci jest równie¿
uprawniony do umarzania odsetek oraz innych nale¿noci ubocznych od tych nale¿noci.
§5
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek d³u¿nika, mo¿e odroczyæ termin
sp³aty ca³oci lub czêci nale¿noci albo roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub czêci nale¿noci na raty, bior¹c pod
uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej w³aciwy do odroczenia lub roz³o¿enia na raty sp³at nale¿noci g³ównej

jest równie¿ uprawniony do odraczania lub rozk³adania na raty sp³at odsetek oraz innych nale¿noci ubocznych od tych nale¿noci.
§6
Umorzenie nale¿noci oraz udzielenie ulg, o których
mowa w § 5 nastêpuje:
a) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze administracyjnoprawnym  w drodze decyzji,
b) w odniesieniu do nale¿noci wynikaj¹cych ze stosunków cywilnoprawnych  w drodze umowy.
§7
Organy, o których mowa w § 3 przedstawiaj¹ Radzie
Miejskiej w Skarszewach, za porednictwem Burmistrza
Gminy Skarszewy sprawozdanie z dokonanych umorzeñ
nale¿noci oraz ulg udzielonych w trybie niniejszej uchwa³y ³¹cznie z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu
finansowego i bud¿etu.
§8
Traci moc uchwa³a Nr XVII/180/2000 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie okrelenia zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek
organizacyjnych gminy zaliczonych do sektora finansów
publicznych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których
nie stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a tak¿e organów do tego uprawnionych.
§9
Uchwa³a wchodzie w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Skarszewy
A. Flis

2194
UCHWA£A Nr X/81/2003
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie okrelenia trybu postêpowania przy udzieleniu dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.
Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 118 ust. 3 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Skarszewach
uchwala, co nastêpuje:
§1
Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie dotacji na cele publiczne zwi¹zane z
realizacj¹ zadañ Gminy Skarszewy, a w szczególnoci na
realizacjê zadañ w zakresie:
a) owiaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury,
b) sportu, rekreacji, turystyki,
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c) pomocy spo³ecznej i ochrony zdrowia,
d) porz¹dku publicznego.
§2

rodki uzyskane z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane
na:
a) dzia³alnoæ gospodarcz¹,
b) dzia³alnoæ polityczn¹ i religijn¹,
c) pokrycie kosztów bie¿¹cego utrzymania stowarzyszenia lub klubu, w szczególnoci kosztów administracyjnych.
§3
1. Jednostka ubiegaj¹ca siê o przyznanie dotacji sk³ada
w terminie do dnia 20 listopada roku poprzedzaj¹cego
realizacjê zadania do Urzêdu Gminy Skarszewy wniosek o przyznanie dotacji z bud¿etu gminy w ramach
rodków zaplanowanych w projekcie bud¿etu na rok
nastêpny.
2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y.
Do wniosku nale¿y ponadto do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
a) dokumenty okrelaj¹ce osobowoæ prawn¹ jednostki,
b) zobowi¹zanie przyjêcia odpowiedzialnoci merytorycznej i finansowej ze strony osoby realizuj¹cej zadania, wzór zobowi¹zania stanowi za³¹cznik Nr 2 do
uchwa³y,
c) dokumenty okrelone w zaproszeniu do sk³adania
ofert.
§4
Dotacja nie powinna przekroczyæ 75% kosztów realizowanego zadania.
§5
1. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje zgodnie z kryteriami zawartymi w zaproszeniu do sk³adania ofert w
terminie do dnia 30 listopada 3  osobowa Komisja
Opiniuj¹ca powo³ana przez Burmistrza Gminy w sk³adzie:
a) dwóch cz³onków w³aciwej komisji Rady Miejskiej,
b) jeden pracownik Wydzia³u Polityki Gospodarczej i Integracji Europejskiej Urzêdu Gminy.
2. Protokó³ Komisji Opiniuj¹cej dotycz¹cy przyznania
rodków finansowych winien byæ przed³o¿ony Burmistrzowi Gminy do dnia 2 grudnia roku poprzedzaj¹cego realizacjê zadania.
§6
1. Decyzjê o przyznaniu dotacji podejmuje w terminie do
dnia 10 grudnia Burmistrz Gminy po zapoznaniu siê
z opini¹ Komisji.
2. Od decyzji Burmistrza nie przys³uguje odwo³anie.
§7
1. Burmistrz Gminy w terminie 15 dni od uchwalenia bud¿etu powiadamia wnioskodawców o przyznanej kwocie dotacji.
2. W przypadku przyznania kwoty dotacji ni¿szej ni¿ okrelona we wniosku Beneficjent zobowi¹zany jest do
przedstawienia kalkulacji dochodów i wydatków na
realizacjê zadania oraz harmonogramu wydatków z dostosowaniem do wysokoci przyznanej kwoty dotacji.
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§8

Je¿eli rodki przewidziane na dotacjê w bud¿ecie gminy nie zostan¹ rozdysponowane w ca³oci w okrelonych
wy¿ej terminach, dopuszczalne jest rozpatrywanie dalszych wniosków, a¿ do wyczerpania rodków przeznaczonych w bud¿ecie miasta na dotacje.
§9
1. Miêdzy jednostkami otrzymuj¹cymi dotacje, a Gmin¹
Skarszewy zawierana jest umowa o dotacjê. W umowie okrela siê:
a) sposób i termin realizacji zadania,
b) wymagane dokumenty,
c) szczegó³owe zadania, do których wykonania jednostka siê zobowi¹zuje,
d) preliminarz wydatków i ród³a ich finansowania z
okreleniem udzia³u rodków z bud¿etu gminy,
e) sposób kontroli wykonania przedmiotowej umowy,
f) tryb rozliczeñ z przyznanych rodków.
2. Powy¿sza umowa jest podpisywana przez obie strony.
3. Projekt umowy stanowi za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y.
4. Rejestr zawartych umów prowadzi Wydzia³ Polityki
Gospodarczej i Integracji Europejskiej Urzêdu Gminy.
§ 10
1. Uruchomienie dotacji nastêpuje po zatwierdzeniu przez
Radê Miejsk¹ bud¿etu na dany rok, jednak¿e warunkiem jest rozliczenie siê jednostki z przyznanych rodków za rok poprzedni.
2. Przekazanie kolejnej raty rodków nast¹pi po rozliczeniu poprzedniej.
3. Jednostki, którym udzielono dotacji w terminach ustalonych w umowie sk³adaj¹ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji i wykorzystania przyznanych
rodków.
4. Sprawozdanie merytoryczne powinno zawieraæ informacjê z realizacji poszczególnych elementów zadania.
5. Sprawozdanie finansowe stanowi za³¹cznik Nr 4 do
uchwa³y. Ostateczne rozliczenie rodków przyznanych
na dotacje nast¹pi w terminie do dnia 15 grudnia roku
bud¿etowego.
§ 11
1. Burmistrz Gminy sprawuje kontrolê nad prawid³ow¹
realizacj¹ i wykorzystaniem rodków finansowych przeznaczonych na ten cel.
2. Burmistrz ma prawo odmówiæ dalszego finansowania
zadania, w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci
w jego realizacji lub wykorzystania dotacji na inne cele
ni¿ zawarte w umowie.
3. Burmistrz ma prawo za¿¹daæ zwrotu przyznanej kwoty, je¿eli rodki te zosta³y wykorzystane na inne cele
ni¿ zawarte w umowie.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w wykorzystaniu dotacji jednostka, która otrzyma³a takie wiadczenie nie mo¿e przez okres trzech lat sk³adaæ ponownego wniosku.
§ 12
1. Do rozliczenia dotacji udzielonych na 2003 rok maj¹ zastosowanie zasady wynikaj¹ce z Uchwa³y Nr X/130/99
Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 20 grudnia 1999 r.
w sprawie okrelenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów
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publicznych nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku,
sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania z pón. zm.
3. Tryb postêpowania przy udzieleniu dotacji okrelony
w niniejszej uchwale ma zastosowanie po raz pierwszy do wniosków sk³adanych na 2004 rok.

szczegó³owe godziny otwarcia w poszczególne dni tygodnia.
3. W³aciciele placówki handlu detalicznego, zak³adu gastronomicznego oraz zak³adu us³ug dla ludnoci s¹ zobowi¹zani do umieszczenia na drzwiach wejciowych
informacji o czasie pracy placówki.

§ 13

§2

Trac¹ moc, z zastrze¿eniem § 12 pkt 1:
1. Uchwa³a Nr X/130/99 Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie okrelenia trybu
postêpowania o udzielenie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych nie dzia³aj¹cych w celu
osi¹gniêcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli
wykonania zleconego zadania.
2. Uchwa³a Nr XX/203/2000 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany
Uchwa³y Nr X/130/99 Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie okrelenia trybu
postêpowania o udzielenie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych nie dzia³aj¹cych w celu
osi¹gniêcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania
3. Uchwa³a Nr XXIX/263/2001 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany
Uchwa³y Nr X/130/99 Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie okrelenia trybu
postêpowania o udzielenie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych nie dzia³aj¹cych w celu
osi¹gniêcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania.

1. Placówki wiadcz¹ce us³ugi hotelarskie, turystyczne,
rekreacyjne, stacje benzynowe sklepy na stacjach benzynowych oraz apteki mog¹ funkcjonowaæ ca³odobowo.
2. Ca³odobowo mog¹ te¿ funkcjonowaæ placówki handlu
detalicznego, które prowadz¹ w pe³nym asortymencie
sprzeda¿ artyku³ów spo¿ywczych po spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
a) placówka handlowa nie jest usytuowana w zamieszka³ym budynku,
b) wszystkie artyku³y winny byæ sprzedawane wewn¹trz
placówki handlowej  na sali sprzeda¿nej,
c) w³aciciel placówki handlowej jest zobowi¹zany
w godzinach nocnych tj. od 22.00 do 6.00 do zapewnienia profesjonalnej ochrony obiektu, w którym jest
usytuowana placówka handlowa oraz jego najbli¿szej okolicy w rozumieniu art. 21 pkt 1 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35
poz. 230 z pó. zm.) .

§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

2195
UCHWA£A Nr X/83/2003
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i us³ugowych
dla ludnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i
art. XII ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 z pón.
zm.)  Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wszystkie placówki handlu detalicznego, zak³ady gastronomiczne oraz zak³ady us³ug dla ludnoci na terenie gminy Skarszewy powinny byæ czynne miêdzy godzinami 6.00-22.00.
2. Ka¿da placówka handlu detalicznego, zak³adu gastronomicznego oraz zak³adu us³ug dla ludnoci ustala

§3
Placówki gastronomiczne mog¹ funkcjonowaæ ca³odobowo po spe³nieniu poni¿szych warunków:
a) placówki usytuowane w budynkach czynszowych lub
zabudowie osiedlowej winny zapewniæ w godzinach
nocnych tj. od 22.00  6.00 profesjonaln¹ ochronê zapewniaj¹c¹ zachowanie ³adu i porz¹dku publicznego
w lokalu i jego najbli¿szej okolicy w rozumieniu art. 21
pkt 1 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(Dz. U. Nr 35 poz. 230 z pó. zm.) ,
b) placówki usytuowane w budynkach czynszowych lub
w zabudowie osiedlowej i wykorzystuj¹ce urz¹dzenia
nag³aniaj¹ce lub zatrudniaj¹ce zespo³y muzyczne winny posiadaæ aktualna opiniê dotycz¹c¹ nieszkodliwego oddzia³ywania ich obiektu w zakresie akustycznym
na obszar najbli¿szej zabudowy mieszkaniowej wydan¹ przez uprawnionego rzeczoznawcê z zakresu akustyki,
c) w okresie od 1czerwca do 30 wrzenia do godz. 22.00
mog¹ byæ czynne ogródki i tarasy funkcjonuj¹ce przy
istniej¹cych placówkach gastronomicznych,
d) placówki usytuowane na terenach rekreacyjnych, które organizuj¹ dyskoteki, zabawy, festyny mog¹ dzia³aæ
tylko w oparciu o zezwolenie zarz¹dcy obiektu, okrelaj¹ce warunki imprez rozrywkowych w godzinach
nocnych.
§4
Warunki okrelone w § 3 a i b dotycz¹ równie¿ przedsiêbiorców, którzy prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹
polegaj¹c¹ na organizacji przyjêæ.
§5
Placówki handlowe i gastronomiczne zaanga¿owane w
obs³ugê imprez kulturalno  rozrywkowych mog¹ byæ
czynne od 6.00 do 24.00.
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§6

Zamykanie placówek z powodu urlopu lub remontu
mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie po umieszczeniu w widocznym
miejscu stosownej informacji na 7dni przed planowanym
zamkniêciem z uwzglêdnieniem czasu zamkniêcia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

§7
Naruszenie postanowieñ niniejszej uchwa³y podlega
karze okrelonej w art. XII § 2 ustawy z dnia 24 czerwca
1974 r.  przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks Pracy (Dz. U.
Nr 24 poz. 142 z pón. zm.).
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§9

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Traci moc Uchwa³a Nr XI/68/91 Rady Miasta i Gminy
w Skarszewach z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i us³ugowych dla ludnoci na terenie Miasta i Gminy.

1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Nowa Wie Lêborska stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Nowa Wie Lêborska.

§ 10

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Skarszewy
A. Flis

2196
UCHWA£A Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie Statutów So³ectw Gminy Nowa Wie Lêborska.

Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Nowa Wie Lêborska.
§3
1. So³ectwo Nowa Wie Lêborska jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Nowa
Wie Lêborska.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Nowa Wie Lêborska dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.
§4

Na podstawie art. 35 i 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Nowa Wie Lêborska uchwala, co nastêpuje:

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

§1

§5

Uchwala siê Statuty So³ectw: Nowa Wie Lêborska,
Mosty, Pogorzelice, Czarnówko, Redkowice, Krêpa Kaszubska, Garczegorze, Wilkowo Nowowiejskie, Karlikowo Lêborskie, Lubowidz, Dar¿ewo, £ebieñ, Tawêcino,
Kêb³owo Nowowiejskie, Dziechlino, Janowiczki, Chocielewko, stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.

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

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Nowa
Wie Lêborska.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XII/62/91 Rady Gminy z dnia 21
marca 1991 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
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1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy
Nowa Wie Lêborska na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu
przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ
owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.

2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
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3.
4.

5.

6.

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

1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
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9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.

§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11

STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Mosty stanowi samorz¹d
mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Mosty.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Mosty.
§3
1. So³ectwo Mosty jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Nowa Wie Lêborska.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Mosty dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w niniejszym statucie.

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

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

Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
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5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wy-
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magana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Pogorzelice stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Pogorzelice.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Pogorzelice.
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1. So³ectwo Pogorzelice jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Nowa Wie
Lêborska.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Pogorzelice dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy
Nowa Wie Lêborska na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
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3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu
przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ
owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w termi-
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nie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
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2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

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

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

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

4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
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5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.

3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.

ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 26

§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.

§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.

Dziennik Urzêdowy
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ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.

§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8

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

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

§ 29

§9

Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

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

§ 28

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Redkowice stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Redkowice.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa s¹ wsie Redkowice, Niebêdzino, ¯elazkowo.
§3
1. So³ectwo Redkowice jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Nowa Wie
Lêborska.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Redkowice dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.

§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy
Nowa Wie Lêborska na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu
przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ
owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
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2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 19

1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
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Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych przyczyn.

7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Krêpa Kaszubska stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Krêpa Kaszubska.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Krêpa Kaszubska.
§3
1. So³ectwo Krêpa Kaszubska jest jednostk¹ pomocnicz¹
gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Nowa Wie
Lêborska.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Krêpa Kaszubska
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
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 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.
§4

So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy
Nowa Wie Lêborska na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
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maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu
przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ
owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
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1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.

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

§ 18

§ 22

So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.

1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21

§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
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5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Garczegorze stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Garczegorze.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa s¹ wsie: Garczegorze, Janis³awiec, Dar¿kowo, Pogorszewo.
§3
1. So³ectwo Garczegorze jest jednostk¹ pomocnicz¹
gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Nowa Wie
Lêborska.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Garczegorze dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5

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

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

§ 27

§6

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

Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
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§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy
Nowa Wie Lêborska na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu
przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ
owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.

4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
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5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.

3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.

ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 26

§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.

§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
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ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Wilkowo Nowowiejskie
stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Wilkowo Nowowiejskie.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Wilkowo Nowowiejskie.
§3
1. So³ectwo Krêpa Kaszubska jest jednostk¹ pomocnicz¹
gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Nowa Wie
Lêborska.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Krêpa Kaszubska
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.

§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy
Nowa Wie Lêborska na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu
przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ
owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.

 5883 

Poz. 2196

2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 19

1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
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Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych przyczyn.

7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Karlikowo Lêborskie stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Karlikowo Lêborskie.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa s¹ wsie: Karlikowo Lêborskie, Rekowo Lêborskie.
§3
1. So³ectwo Karlikowo Lêborskie jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Nowa
Wie Lêborska.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Karlikowo Lêborskie
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
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 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.
§4

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu
przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ
owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
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3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.

1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.

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

§ 18

§ 22

So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.

1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 21

§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
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5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
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2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Lubowidz.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa s¹ wsie: Lubowidz, £ugi,
Jamy.
§3
1. So³ectwo Lubowidz jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Nowa Wie Lêborska.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Lubowidz dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7

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

Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.

§ 27

ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Lubowidz stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.

§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
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i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy
Nowa Wie Lêborska na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu
przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ
owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
1.
2.
3.
4.
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Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
Z w³asnej inicjatywy.
Na wniosek Rady So³eckiej.
Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
Na wniosek Wójta.
§ 14

Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.

§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
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6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
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ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26

1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
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§ 29

§9

Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

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

Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Dar¿ewo stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Dar¿ewo.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa s¹ wsie: Dar¿ewo, Laska.
§3
1. So³ectwo Dar¿ewo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Nowa Wie Lêborska.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Dar¿ewo dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.

§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy
Nowa Wie Lêborska na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu
przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ
owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci ze-
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brania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
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4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
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2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z za-

rz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa £ebieñ stanowi samorz¹d
mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo £ebie.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa s¹ wsie: £ebieñ, Lêdziechowo, Obliwice.
§3
1. So³ectwo £ebieñ jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Nowa Wie Lêborska.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa £ebieñ dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
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organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy
Nowa Wie Lêborska na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu
przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ
owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
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1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
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§ 18

§ 22

So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.

1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
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3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.

2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Tawêcino dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.

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

Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.

§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Tawêcino stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Tawêcino.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa s¹ wsie: Tawêcino, B¹sewice.
§3
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹gminy Nowa Wie Lêborska.

§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7

ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy
Nowa Wie Lêborska na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
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§ 12

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu
przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ
owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
1.

2.

3.

4.
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Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15

1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
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so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2196
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Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Kêb³owo Nowowiejskie
stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Kêb³owo Nowowiejskie.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa s¹ wsie: Kêb³owo Nowowiejskie, £owcze.
§3
1. So³ectwo Kêb³owo Nowowiejskie jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi
so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy
Nowa Wie Lêborska.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Kêb³owo Nowowiejskie dzia³a na podstawie podstawie przepisów prawa,
a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.

§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy
Nowa Wie Lêborska na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12

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

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

§6

§ 13

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

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

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

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

§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
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4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

§ 18

§ 22

So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.

1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.

§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa
b¹d Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych
cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ,
godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.

ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
Za³¹cznik Nr 15
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Dziechlino stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Dziechlino.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa s¹ wsie: Dziechlino, Lenice, Rybki, Ma³oszyce, Piaskowa.
§3
1. So³ectwo Dziechlino jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Nowa Wie
Lêborska.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Dziechlino dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
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§7

Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.
§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy
Nowa Wie Lêborska na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu
przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ
owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.

ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 18

§ 22

So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.

1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
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6.
7.
8.

9.
10.
11.

3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Janowiczki dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8

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

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

§ 29

§9

Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

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

§ 28

Za³¹cznik Nr 16
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Janowiczki stanowi samorz¹d mieszkañców
so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Janowiczki.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa s¹ wsie: Janowiczki, Janowice, Rozgorze.
§3
1. So³ectwo Janowiczki jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Nowa Wie
Lêborska.

§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy
Nowa Wie Lêborska na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu
przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ
owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
§ 18
So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.
§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
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so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§ 22
1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 25
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3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
6. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
7. Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
8. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
9. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
10. So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
11. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27
Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28

Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

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

ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 29

§ 26

Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
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Za³¹cznik Nr 17
do Uchwa³y Nr V/36/2003
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 18 lutego 2003 r.
STATUT SO£ECTWA
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Chocielewko stanowi samorz¹d mieszkañców so³ectwa.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców so³ectwa brzmi: So³ectwo Chocielewko.
§2
Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie Chocielewko.
§3
1. So³ectwo Chocielewko jest jednostk¹ pomocnicz¹
gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ gminy Nowa Wie
Lêborska.
2. Samorz¹d mieszkañców so³ectwa Chocielewko dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 pón. zm.),
 statutu gminy Nowa Wie Lêborska,
 niniejszego statutu.
§4
So³ectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada
i realizuje zadania w³asne na warunkach okrelonych w
niniejszym statucie.
§5
W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
§6
Zgodnie z przepisami prawa so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych gminy.
§7
Rozstrzygniêcia organów gminy dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw so³ectwa podejmowane s¹ po uzyskaniu uprzedniej opinii so³ectwa.
ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA
§8
Samorz¹dowymi w³adzami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie  organ uchwa³odawczy so³ectwa.
2. So³tys  organ wykonawczy so³ectwa.
3. Rada So³ecka  organ wspomagaj¹cy so³tysa w funkcjach wykonawczych.
§9
Kadencja so³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy, licz¹c od daty ich wyborów.

§ 10
So³ectwo i jego organy dbaj¹ o zbiorowe potrzeby
wspólnoty mieszkañców so³ectwa.
ROZDZIA£ III
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie
sprawy istotne dla mieszkañców. Do zebrania wiejskiego
nale¿y w szczególnoci:
1. Uchwalenie najpóniej do 30 wrzenia ka¿dego roku
wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radê Gminy
i ewentualne ich uwzglêdnienie w bud¿ecie gminy
Nowa Wie Lêborska na nastêpny rok.
2. Podejmowanie uchwa³ w sprawie dysponowania mieniem so³ectwa.
3. Wydawanie opinii w sprawach:
1) planu miejscowego zagospodarowania so³ectwa
oraz uci¹¿liwoci rodowiskowych,
2) lokalizacji inwestycji,
3) zmian przeznaczenia obiektów owiaty, s³u¿by zdrowia, kultury, pomocy spo³ecznej, sportu i rekreacji,
znajduj¹cych siê na terenie so³ectwa.
4. Wybór i odwo³anie w³adz so³ectwa.
§ 12
Uczestnictwo w zebraniu wiejskim.
1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upowa¿nia do:
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania owiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu do protoko³u z³o¿onego owiadczenia.
3. W zebraniu wiejskim mog¹ uczestniczyæ z urzêdu
przedstawiciele Rady Gminy, zabieraæ g³os i sk³adaæ
owiadczenia poza porz¹dkiem obrad.
§ 13
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1. Z w³asnej inicjatywy.
2. Na wniosek Rady So³eckiej.
3. Na wniosek co najmniej 10 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
4. Na wniosek Wójta.
§ 14
Wa¿noæ zebrania wiejskiego i prawomocnoæ uchwa³.
1. Wymagane quorum dla wa¿noci zebrania wiejskiego i podejmowania uchwa³ wynosi co najmniej 1/10
uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu wymienionego w punkcie 1 nie stosuje siê,
gdy zebranie odbywa siê w II terminie, które mo¿e
odbyæ siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu.
Ewentualnoæ II terminu jako przes³anki wa¿noci zebrania oraz podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.
3. Uchwa³y zebrania wiejskiego podejmowane s¹ w trybie jawnym, wyj¹wszy przeprowadzenie wyborów oraz
odwo³anie so³tysa jak i cz³onków Rady So³eckiej.
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4. Uchwa³y i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów co oznacza, ¿e liczba g³osów za przewy¿sza liczbê g³osów przeciw.
§ 15
1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu so³tys.
2. W razie nieobecnoci so³tysa lub uzasadnionej niemo¿noci prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem cz³onek Rady So³eckiej
lub inny wybrany przez zebranie cz³onek rady.
3. Porz¹dek obrad uchwala zebranie wiejskie.
4. Obrady s¹ protoko³owane i wraz z uchwa³ami oraz
wnioskami przekazywane do urzêdu gminy.
§ 16
1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej lub Wójta winno odbywaæ siê w terminie 7 dni od dorêczenia wniosku, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
ROZDZIA£ IV
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 17
1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Wójta.
2. Na zebranie wiejskie so³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alnoci.
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5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorz¹du,
3) zbiera i rozpatruje wnioski oraz inne wyst¹pienia
mieszkañców w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
4) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
5) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 20
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego.
2. Wójt o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa informuje mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodnicz¹cego przez zebranie wiejskie, wskazany przez Wójta cz³onek Rady So³eckiej poprzedniej
kadencji.
§ 21
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru w³adz so³ectwa wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum wybory w nowym terminie s¹ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

§ 18

§ 22

So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach Rady
Gminy.

1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 19
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z
Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 do 10 osób, o iloci osób
decyduje zebranie wiejskie.
2. Sk³ad Rady So³eckiej:
1) przewodnicz¹cy Rady So³eckiej zwany so³tysem,
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady So³eckiej o ile postanowi o tym zebranie wiejskie,
3) cz³onkowie,
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
Posiedzeniom przewodniczy so³tys, lub osoba wyznaczona przez so³tysa z Rady So³eckiej.

§ 23
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê odrêbnie.
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3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub niskich pobudek.
4. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, a nastêpnie przeprowadza siê wybory Rady
So³eckiej.
§ 24
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

6.
7.
8.

§ 25
Wyboru so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 26
1. Odwo³anie so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego.
2. Zebranie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d
Rady So³eckiej w ca³oci albo poszczególnych cz³onków rady zwo³uje Wójt, ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
3. Wnioski o odwo³anie mog¹ byæ kierowane do Rady
Gminy b¹d te¿ Wójta.
4. O odwo³anie mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada b¹d Wójt,
2) organizacja spo³eczna, stowarzyszenie, instytucja
gospodarcza b¹d spo³eczna dzia³aj¹ca na terenie
so³ectwa,
3) mieszkañcy so³ectwa, których wniosek uzyska co
najmniej 30%mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
Wnioskom bez uzasadnienie nie nadaje siê biegu.
Rozpatrywane s¹ wnioski:
1) stawiaj¹ce zarzuty niewywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,

9.
10.
11.

2) nierespektowania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionych
przyczyn.
Zebranie wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego.
Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezporedniego. W tym celu zebranie powo³uje Komisjê odwo³awcz¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenie g³osowania odwo³awczego.
Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
So³tys (cz³onek Rady So³eckiej) mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê w toku kadencji z pe³nionej funkcji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce niemo¿noæ sprawowania urzêdu przez so³tysa (cz³onka Rady So³eckiej) jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na wymienione funkcje.
ROZDZIA£ VII
KONTROLA I NADZÓR
NAD DZIA£ALNOCI¥ SO£ECTWA
§ 27

Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³tysa w zakresie bie¿¹cego wykonywania zadañ statutowych oraz zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym sprawuje Rada
Gminy.
§ 28
Rada Gminy i Wójt ma prawo ¿¹dania w ka¿dym czasie wszelkich niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania i organizacji so³ectwa.
§ 29
Wójt, je¿eli uzna uchwa³y so³ectwa za sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
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w Kancelarii Ogólnej Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pok. 30
tel. 0-58 30-77-345
Prenumeratê prowadzi:
Zak³ad Obs³ugi Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-702
fax 0-58 30-19-626
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1098 0000 0000 0901 5691
Zbiory dziennika urzêdowego wraz ze skorowidzem wy³o¿one s¹ do wgl¹du w:
Bibliotece Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-516, pok. 720
poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek w godz. 8.00  15.30
roda w godz. 12.00  15.30
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