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Poz. 2246, 2247

2246
UCHWA£A Nr 45/VI/2003
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 kwietnia 1993 r.
o zmianie ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 40, poz. 184) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje
§1
Ustala siê dla Gminy Przechlewo maksymaln¹ liczbê
33 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa), z czego:
a) 25 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
b) 8 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 81/XII/99 Rady Gminy w Przechlewie z dnia 30 wrzenia w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych powy¿ej 4,5%
alkoholu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

2247
UCHWA£A Nr 46/VI/2003
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 10 marca 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

cy ubiegaj¹cego siê o zezwolenie o zgodnoci lokalizacji punktu sprzeda¿y z zasadami okrelonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
2. Nie wydaje siê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w przypadkach negatywnych opinii, o których
mowa w ust. 1.
§2
Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y wydaje siê przedsiêbiorcom, którzy prowadz¹ sprzeda¿
w punktach sprzeda¿y, którymi s¹:
1) sklepy bran¿owe ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
2) wydzielone stoiska  w samoobs³ugowych placówkach handlowych o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 200 m2,
3) pozosta³e placówki samoobs³ugowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi
bezporedni¹ sprzeda¿ napojów alkoholowych.
§3
Zabrania siê sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych:
1) w przypadkach okrelonych w ustawie o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
2) na terenie schronisk m³odzie¿owych,
3) w kioskach i przyczepach kempingowych (za wyj¹tkiem piwa),
4) na terenie zorganizowanych k¹pielisk i pól namiotowych.
§4
Punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) lokalizacja punktu w budynku trwa³ym (nie dotyczy
punktów sprzeda¿y piwa),
2) estetyczny wygl¹d i wystrój punktu zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz,
3) lokalizacja punktu w miejscu zapewniaj¹cym swobodny dostêp, dojazd i mo¿liwoæ kontroli otoczenia sklepu,
4) dostêp do urz¹dzeñ sanitarnych.
§5

w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
na terenie gminy Przechlewo.

Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y mo¿e
byæ prowadzona tylko w godzinach pracy placówki.

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.) w zwi¹zku z art. 12 ust. 2
i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.):

§6

§1
1. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu lub poza miejscem
sprzeda¿y, wydaje siê po uzyskaniu pozytywnej opinii:
 Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
 Rady So³eckiej w³aciwej dla siedziby przedsiêbior-

1. Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y 
cofa siê w przypadkach okrelonych w ustawie o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 mo¿e byæ cofniête na uzasadniony wniosek:
 Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
 Rady So³eckiej.
§7
Traci moc uchwa³a Nr 156/XXVIII/97 Rady Gminy

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w Przechlewie z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie gminy Przechlewo.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

6. Regulamin Rady.
7. Regulamin Komisji Rewizyjnej.
8. Regulamin nadawania.
Honorowego Obywatelstwa Miasta Debrzno.
9. Regulamin nadawania.
Odznaki Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Debrzno.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Miasto i Gmina Debrzno stanowi jedn¹ jednostkê samorz¹du terytorialnego.
2. Miasto i Gmina Debrzno jest wspólnot¹ samorz¹dow¹
obejmuj¹c¹ wszystkich jej mieszkañców.
§2

2248
UCHWA£A Nr VIII/52/2003
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 13 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Debrzno.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18ust. 2 pkt 1 oraz art. 22
i 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. oraz z 2002 r.
Nr 32, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)
Rada Miejska w Debrznie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Miasta i Gminy Debrzno stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXI/131/2000 Rady Miejskiej w
Debrznie z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu gminy Debrzno.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VIII/52/2003
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 13 czerwca 2003 r.
STATUT
MIASTA I GMINY DEBRZNO
1.
2.
3.
4.
5.
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Spis treci
Statut Miasta i Gminy Debrzno.
Mapa Gminy Debrzno.
Herb miasta Debrzno.
Jednostki pomocnicze Gminy.
Jednostki organizacyjne Gminy.

Siedzib¹ w³adz Miasta i Gminy Debrzno jest miasto
Debrzno.
§3
1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 224,2 km 2.
2. Granice Gminy i granice so³ectw okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu*.
3. Herbem Miasta Debrzno jest wizerunek biegn¹cego
dzika po zielonym pod³o¿u na tle zakratowanego bia³ego pola, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do Statutu.
§4
Miasto i Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
§5
Ilekroæ w Statucie mowa jest o:
1. Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Miasto i Gminê
Debrzno w rozumieniu ustawy z 8 marca 2000 r. o samorz¹dzie gminnym,
2. Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Debrznie,
3. Przewodnicz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Debrznie,
4. Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza
Miasta i Gminy Debrzno,
5. Jednostkach  nale¿y przez to rozumieæ so³ectwa
i osiedla, pomocniczych
6. Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miasta
i Gminy w Debrznie,
7. ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.).
Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania i zadania Gminy
§6
Gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ zadania publiczne o znaczeniu lokalnym,
zwi¹zane z zaspokajaniem potrzeb wspólnoty samorz¹dowej, nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów.
§7
1. Jednostki pomocnicze, tworzy siê w Gminie maj¹c na

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

uwadze interes wspólnoty rodowiskowej w drodze
uchwa³y Rady, nadaj¹c im statut.
W drodze uchwa³y Rady nastêpuje te¿ ³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostek pomocniczych. Ka¿de z
wymienionych unormowañ wymaga dokonania stosownych zmian w statutach wymienionych jednostek.
Podjêcie przez Radê uchwa³y, o której mowa w ust. 1
i 2, poprzedzone jest przeprowadzeniem konsultacji z
mieszkañcami zainteresowanych rodowisk lokalnych
Gminy lub wynika z ich inicjatywy.
Konsultacje z mieszkañcami przeprowadza siê na zebraniach zgodnie ze statutem.
Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e uczestniczyæ w pracach Rady, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
Przewodnicz¹cy Rady jest ka¿dorazowo zobowi¹zany
do zawiadamiania przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady.
Wykaz jednostek pomocniczych okrela za³¹cznik nr 3
do Statutu.
Odrêbn¹ uchwa³¹ Rada mo¿e przekazaæ jednostce
pomocniczej sk³adniki mienia komunalnego do korzystania.
§8

Nadzór nad dzia³alnoci¹ jednostek pomocniczych
sprawuje Rada.
§9
1. Dla wykonywania zadañ publicznych przekraczaj¹cych
mo¿liwoci realizacyjne Gminy, mo¿e ona przystêpowaæ do zwi¹zku gmin i stowarzyszeñ.
2. Przyst¹pienie do zwi¹zku gmin i stowarzyszeñ wymaga wyra¿enia zgody przez Radê.
3. Gmina oraz inna osoba komunalna mo¿e prowadziæ
dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o
charakterze u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnej ustawie.
§ 10
1. Referendum w sprawie odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na wniosek
co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od
dnia ostatniego referendum w sprawie odwo³ania Rady
przed up³ywem kadencji lub od dnia wyborów.
2. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej innej, wa¿nej dla gminy sprawie z inicjatywy Rady lub
na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
3. Referendum jest wa¿ne je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
4. Samoopodatkowanie mieszkañców Gminy na cele
publiczne mo¿e byæ dokonane tylko w trybie referendum lokalnego.
5. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum reguluj¹
odrêbne przepisy.
Rozdzia³ III
W³adze Gminy
§ 11
1. Organami Gminy s¹:
1) Rada Miejska,
2) Burmistrz Miasta i Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz
wyboru Burmistrza okrelaj¹ odrêbne ustawy.
§ 12
1. Organem stanowi¹cym i kontrolnym wspólnoty samorz¹dowej jest Rada.
2. Rada sk³ada siê z 15 radnych, wybieranych na okres
kadencji, licz¹c od dnia wyborów.
§ 13
1. Radny reprezentuje wyborców i ma obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z wyborcami poprzez:
 informowanie wyborców o stanie Gminy,
 konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
 propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady,
 informowanie mieszkañców o swej dzia³alnoci w
Radzie,
 przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców Gminy.
2. W okresie kadencji radny odpowiada przed wyborcami za wyniki w pracach organów do których zosta³ wybrany, powo³any lub desygnowany.
3. Radny wykonuje swe zadania w oparciu o pe³n¹ znajomoæ faktów, po rozwa¿eniu wszystkich argumentów i opinii, z przekonaniem, ¿e dzia³a w interesie gminy i z poszanowaniem prawa.
4. Radni w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bowych przyjmowani s¹ w Urzêdzie oraz
w gminnych jednostkach organizacyjnych poza kolejnoci¹ przyjêæ interesantów.
5. Radny z w³asnej inicjatywy mo¿e braæ udzia³ w posiedzeniu ka¿dej komisji Rady której nie jest cz³onkiem
bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
§ 14
1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿¹ sprawy okrelone w art. 18 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
2. Rada nie mo¿e przenosiæ swych kompetencji na ¿aden
inny organ.
§ 15
Organizacjê wewnêtrzn¹ i tryb pracy Rady okrela Regulamin Rady, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do Statutu.
§ 16
1. Rada kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
gminy. W tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. Organizacjê wewnêtrzn¹ i tryb pracy Komisji Rewizyjnej okrela Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 6 do Statutu.
§ 17
1. Rada stanowi o sprawach gminy w formie uchwa³.
2. Rada mo¿e wypowiadaæ swoje opinie w drodze zajêcia stanowiska w danej sprawie. Wyra¿enie stanowiska nastêpuje w tej samej formie, co podjêcie uchwa³y.
3. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje 1/4 ustawowego sk³adu Rady, Burmistrzowi, Komisjom Sta³ym Rady
oraz 1/10 mieszkañców gminy posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze.
4. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 18
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego
i dwóch wiceprzewodnicz¹cych, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i niewyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
3. Funkcji Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
Rady nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ cz³onka Komisji Rewizyjnej
4. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu
Rady w trybie okrelonym w ust. 1.
§ 19
1. Rada obraduje na sesjach, zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Dzia³a poprzez swoje organy.
3. Sesja Rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
4. Sesje Rady s¹ jawne, o ile przepisy ustaw szczególnych nie stanowi¹ inaczej.
5. Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza tajnoæ poszczególnych
punktów obrad sesji lub ich czêci wówczas, gdy taki
wniosek zg³osi³ przynajmniej jeden radny, a Rada w
g³osowaniu jawnym wniosek ten przyjê³a.
§ 20
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze ca³ego kraju.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
3. Radni nowo wybranej Rady b¹d radni wybrani w wyborach uzupe³niaj¹cych s¹ obowi¹zani na pierwszej
sesji z³o¿yæ lubowanie.
§ 21
1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ Rada tworzy sta³e i dorane Komisje.
2. Komisje Rady wykonuj¹ funkcje pomocnicze wobec
Rady, a w szczególnoci:
a) kontroluj¹ jednostki organizacyjne gminy w zakresie spraw, do których zosta³y powo³ane;
b) rozpatruj¹ i opiniuj¹ sprawy przekazane im przez
Radê oraz poszczególnych cz³onków komisji,
c) wystêpuj¹ z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przygotowuj¹ i opiniuj¹ projekty uchwa³ Rady,
d) kontroluj¹ realizacjê uchwa³ Rady.
§ 22
1. Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹ jej plany pracy oraz sprawozdania ze swej dzia³alnoci.
2. Praca Komisji podlega ocenie Rady.

§ 23
Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach.
§ 24
1. W sk³ad Komisji wchodz¹ Radni.
2. Przewodnicz¹cego komisji wybiera Komisja, a zatwierdza Rada.
3. Komisja mo¿e wybraæ zastêpcê Przewodnicz¹cego oraz
sekretarza Komisji.
§ 25
Przewodnicz¹cy Komisji, a w przypadku niemo¿liwoci wykonywania przez niego obowi¹zków jego zastêpca, zwo³uje posiedzenia Komisji i ustala porz¹dek posiedzenia. Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz na dwa miesi¹ce.
§ 26
1. Rada mo¿e powo³ywaæ w ka¿dym czasie dorane Komisje dla wykonywania okrelonych zadañ.
2. Przedmiot i zakres dzia³ania tych Komisji okrela Rada
w uchwale o ich powo³aniu.
3. Postanowienia dotycz¹ce organizacji i dzia³ania Komisji Sta³ych Rady zawiera rozdzia³ III Regulaminu Rady
(za³¹cznik nr 5 do Statutu).
§ 27
Rada, poza Komisj¹ Rewizyjn¹, powo³uje nastêpuj¹ce
komisje sta³e:
1. Komisjê Finansów Publicznych;
2. Komisjê Rozwoju Gospodarczego i Ochrony rodowiska;
3. Komisjê Infrastruktury Spo³ecznej.
Rozdzia³ IV
Organ wykonawczy
oraz inne jednostki organizacyjne Gminy
§ 28
1. Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.
2. Kadencja Burmistrza rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji Rady lub wyboru go przez Radê i up³ywa
z dniem up³ywu kadencji Rady.
3. Burmistrz, w drodze zarz¹dzenia, powo³uje oraz odwo³uje swojego zastêpcê.
§ 29
1. Burmistrz wykonuje uchwa³y Rady i zadania okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Burmistrza w szczególnoci nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
3) wykonywanie bud¿etu,
4) podejmowanie uchwa³ w sprawach zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem, a zw³aszcza:
a) zaci¹ganie zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji, modernizacji i remontów o wartoci nie
przekraczaj¹cej sumy ustalonej corocznie przez
Radê,
b) zaci¹ganie po¿yczek krótkoterminowych do ³¹cznej
wysokoci ustalonej przez Radê na dany rok bud¿etowy,
c) zaci¹ganie zobowi¹zañ do wysokoci ustalonej przez
Radê,
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d) rozpatrywanie ofert w przetargach publicznych
og³oszonych przez Gminê;
5) zapewnienie obs³ugi administracyjnej komisji dyscyplinarnej,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
7) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzi¹ oraz og³asza i odwo³uje pogotowie i alarm
przeciwpowodziowy;
8) zarz¹dza ewakuacjê ludzi lub mienia z obszarów
bezporednio zagro¿onych niebezpieczeñstwem dla
¿ycia ludzi lub dla mienia.
3. W realizacji zadañ w³asnych gminy Burmistrz podlega
wy³¹cznie Radzie.

Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.

§ 30

§ 36

Burmistrz kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§ 31
1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza w
drodze zarz¹dzenia.
3. Kierownikiem Urzêdu jest Burmistrz.
4. Burmistrz mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych
spraw Gminy w swoim imieniu zastêpcy Burmistrza,
Sekretarzowi Gminy lub kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej.
5. Kierownik Urzêdu wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu
i innych pracowników samorz¹dowych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Burmistrz zawiera oraz rozwi¹zuje umowy o pracê z
pracownikami samorz¹dowymi, zatrudnionymi na
podstawie umowy o pracê.
7. Status prawny pracowników samorz¹dowych okrela
odrêbna ustawa.
§ 32
1. Zastêpca Burmistrza, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi
na podstawie powo³ania.
2. Podstaw¹ nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy z
Zastêpc¹ Burmistrza jest zarz¹dzenie Burmistrza.
3. Podstaw¹ nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy ze
Skarbnikiem i Sekretarzem jest uchwa³a Rady.
4. Stosunek pracy na podstawie powo³ania nawi¹zuje
Burmistrz.
§ 33
1. W celu realizacji swych zadañ Gmina tworzy jednostki
organizacyjne.
2. Tworzenie, reorganizacja i likwidacja jednostek organizacyjnych Gminy oraz wyposa¿anie ich w maj¹tek
nastêpuje na podstawie uchwa³y Rady.
3. Rada uchwala statuty gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy okrela za³¹cznik nr 4 do Statutu.

Rozdzia³ V
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza
§ 34

§ 35
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy Urzêdu, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
4. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 1, s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu.
§ 37
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § § 35 i 36 mo¿e
odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie w asycie pracownika Urzêdu.
§ 38
Uprawnienia okrelone w § § 35 i 36 nie znajduj¹ zastosowania:
a) w przypadku wy³¹czenia jawnoci  na podstawie
ustaw,
b) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
c) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej.
§ 39
1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie
uchwa³y.
2. Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
okrela ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).
Rozdzia³ VI
Mienie komunalne
§ 40
Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do Gminy oraz mienie innych Gminnych
osób prawnych, w tym przedsiêbiorstw.
§ 41
Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decyduj¹ o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników
maj¹tkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w
odrêbnych przepisach prawa.
§ 42
1. Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹-
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du mieniem sk³ada jednoosobowo Burmistrz albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹
przez Burmistrza osob¹.
2. Je¿eli czynnoæ prawna, zwi¹zana jest z powstaniem
zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.
3. Skarbnik Gminy, który odmówi³ kontrasygnaty dokona jej na pisemne polecenie Burmistrza powiadamiaj¹c o zaistnia³ym fakcie Radê oraz Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 43
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza.
Rozdzia³ VII
Gospodarka finansowa
§ 44
1. Burmistrz i Zastêpca Burmistrza s¹ pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie w ramach stosunku pracy.
2. Organem w³aciwym do nawi¹zania stosunku pracy z
Burmistrzem jest Rada, w imieniu której dzia³a jej Przewodnicz¹cy.
3. Rada okrela uchwa³¹ wysokoæ wynagrodzenia dla
Burmistrza z uwzglêdnieniem zasad wynagradzania
i kwalifikacji pracowników samorz¹dowych, okrelonych przez przepisy szczególne.
4. Przewodnicz¹cy Rady otrzymuje z bud¿etu gminy dietê w formie rycza³tu, miesiêcznie, w wysokoci ustalonej przez Radê.
5. Radny otrzymuje z bud¿etu gminy dietê w formie rycza³tu, miesiêcznie, w wysokoci ustalonej przez Radê.
6. Przewodnicz¹cym jednostek pomocniczych Gminy,
uczestnicz¹cym w sesjach Rady i spotkaniach organizowanych przez Burmistrza, przys³uguje dieta w wysokoci ustalonej przez Radê oraz zwrot kosztów podró¿y.
Postanowienia koñcowe
§ 45
1. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Zmiana Statutu nastêpuje w trybie przewidzianym do
jego uchwalenia.
§ 46
W sprawach nieuregulowanych w Statucie maj¹ zastosowanie:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.),
2) ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593 z pón. zm.),
3) ustawa z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pón. zm.),
4) ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim
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wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.
Nr 113, poz. 984 z pón. zm.),
5) ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z pón. zm.).
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Debrzno
WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
1. So³ectwo Boboszewo z wchodz¹c¹ w jego sk³ad miejscowoci¹ Boboszewo jako osada.
2. So³ectwo Buka z wchodz¹c¹ w jej sk³ad miejscowoci¹ Buka jako wie.
3. So³ectwo Cierznie z wchodz¹cymi w jego sk³ad miejscowociami: Cierznie jako wie oraz Buszkowo i Nierybie jako osady.
4. So³ectwo Drozdowo z wchodz¹c¹ w jego sk³ad miejscowoci¹ Drozdowo jako wie.
5. So³ectwo Grzymis³aw z wchodz¹cymi w jego sk³ad
miejscowociami: Grzymis³aw jako kolonia, Gniewno jako osada, Jeleniec jako osada, Micha³owo jako
osada, Stanis³awka jako osada, Przypólsko jako leniczówka, Boles³awowo jako kolonia oraz Kostrzyca, Strzeszyn i Smug, jako integralna czêæ Boles³awowa.
6. So³ectwo Myligoszcz z wchodz¹cymi w jego sk³ad
miejscowociami: Myligoszcz jako wie i S³u¿ewo
jako kolonia.
7. So³ectwo Nowe Gronowo z wchodz¹c¹ w jego sk³ad
miejscowoci¹ Nowe Gronowo jako wie.
8. So³ectwo Prusinowo z wchodz¹cymi w jego sk³ad
miejscowociami: Prusinowo jako wie oraz Ostrza
jako osada.
9. So³ectwo Rozwory z wchodz¹cymi w jego sk³ad miejscowociami: Rozwory jako wie oraz G³ówna jako
osada, Pêdziszewo jako przysió³ek i Strzeczonka jako
integralna czêæ Pêdziszewa.
10. So³ectwo Skowarnki z wchodz¹c¹ w jego sk³ad miejscowoci¹ Skowarnki jako osada.
11. So³ectwo S³upia z wchodz¹c¹ w jego sk³ad miejscowoci¹ S³upia jako wie.
12. So³ectwo Stare Gronowo z wchodz¹cymi w jego sk³ad
miejscowociami: Stare Gronowo jako wie i Porêba
jako integralna czêæ Starego Gronowa.
13. So³ectwo Strzeczona z wchodz¹cymi w jego sk³ad
miejscowociami: Strzeczona jako wie oraz Buchowo jako osada i Kamieñ jako przysió³ek.
14. So³ectwo Uniechów z wchodz¹cymi w jego sk³ad
miejscowociami: Uniechów jako wie oraz Pokrzywy jako osada i Uniechówek jako osada.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Debrzno
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
1.
2.
3.
4.

Orodek Pomocy Spo³ecznej.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji.
Zak³ad Obs³ugi Owiaty:
 Zespó³ Szkó³ w Debrznie,
 Szko³a Podstawowa w Myligoszczy,
 Szko³a Podstawowa w Uniechowie,
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 Szko³a Podstawowa w Starym Gronowie,
 Przedszkole Miejskie w Debrznie.

Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Debrzno
REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ
I. Postanowienia ogólne.
II. Sesje Rady:
A. Postanowienia wstêpne.
B. Przygotowanie sesji.
C. Obrady.
D. G³osowania.
E. Uchwa³y Rady
F. Dokumentacja pracy sesji.
G. Wspólne sesje Rad Gmin.
III.Komisje Rady.
IV. Radni Rady.
V. Postanowienia koñcowe.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Rada obraduje na sesjach. Dzia³a przy pomocy Komisji, które pracuj¹ pod jej kontrol¹ i sk³adaj¹ Radzie sprawozdania ze swej dzia³alnoci.
Rozdzia³ II
Sesje Rady
A. Postanowienia wstêpne
§2
Rada rozpatruje i rozstrzyga na sesjach w drodze
uchwa³, b¹d zajêcia stanowiska, wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz innych ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw w celu
ich wykonania.
§3
1. Rada odbywa sesje zwyczajne w iloci potrzebnej do
wykonania zadañ Rady.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje umieszczone w planie
Rady oraz sesje nie przewidziane w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie, tak jak sesje planowane.
§4
Rada mo¿e odbywaæ sesje nadzwyczajne zwo³ane
przez Przewodnicz¹cego w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia
wniosku przez: Burmistrza, Komisjê Rady lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
§5
1. Rada pracuje na podstawie rocznego planu pracy.
2. Rada w ka¿dym czasie mo¿e dokonaæ zmian i uzupe³nieñ w swoim planie pracy.
B. Przygotowanie sesji
§6
1. Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady,
proponuj¹c projekt porz¹dku obrad oraz wyznaczaj¹c
miejsce i termin rozpoczêcia sesji.
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2. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia siê pisemnie (z wyj¹tkiem sesji nadzwyczajnych), najpóniej
na 7-dni przed terminem obrad.
3. £¹cznie z zawiadomieniem nale¿y przekazaæ projekt
porz¹dku obrad, projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad. Materia³y dotycz¹ce uchwalenia lub przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê najpóniej na 14 dni przed
sesj¹.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady z podaniem terminu, miejsca i przedmiotu obrad podaje siê do wiadomoci publicznej.
5. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w
ust. 2 i 3, Rada mo¿e na wniosek radnego podj¹æ
uchwa³ê o odroczeniu sesji.
6. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez
radnego tylko na pocz¹tku obrad przed przyst¹pieniem
do uchwalenia porz¹dku obrad.
§7
Przewodnicz¹cy Rady przed ka¿d¹ sesj¹, w celu jej prawid³owego i merytorycznego przygotowania, zwo³uje
posiedzenie Przewodnicz¹cych Komisji Sta³ych Rady.
§8
Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, w uzgodnieniu z Burmistrzem, ustala szczegó³ow¹ listê osób zainteresowanych tematyk¹ sesji.
§9
Burmistrz zobowi¹zany jest udzieliæ Przewodnicz¹cemu Rady wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej
w przygotowaniu i odbyciu sesji.
C. Obrady
§ 10
Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu.
Jednak¿e ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad, koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê
uzyskania dodatkowych materia³ów b¹d inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe
procedowanie lub rozstrzygniêcie spraw  na wniosek
Przewodnicz¹cego b¹d radnych  Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym
wyznaczonym terminie.
§ 11
W przypadku stwierdzenia braku quorum, w trakcie
posiedzenia, Przewodnicz¹cy przerywa obrady i w przypadku niemo¿noci jego osi¹gniêcia wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym ¿e uchwa³y podjête do tego momentu zachowuj¹ swoj¹ moc.
§ 12
1. Sesjê otwiera  wypowiadaj¹c formu³ê otwieram (podaje numer) sesjê Rady Miejskiej w Debrznie  prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy lub jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w
przypadku braku quorum stosuje odpowiednio przepis § 11 Regulaminu Rady.
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§ 13

§ 16

1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy przedstawia pod dyskusjê projekt porz¹dku obrad
sesji Rady.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, Burmistrz lub
jego Zastêpca.
3. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
4. Przedmiotem wyst¹pieñ na sesji mog¹ byæ tylko sprawy objête porz¹dkiem obrad.
5. Porz¹dek obrad winien przewidywaæ przyjêcie przez
Radê protoko³u z poprzedniej sesji.

1. Porz¹dek obrad zwyczajnej sesji Rady winien obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwa³ i postanowieñ Rady. Sprawozdanie sk³ada Burmistrz.
2. W przypadku sprawozdania Komisji Rady informacji
udziela Przewodnicz¹cy Komisji lub wyznaczony przez
Komisjê cz³onek.
§ 17

§ 14
1. W porz¹dku obrad na pocz¹tku ka¿dej sesji Przewodnicz¹cy Rady przedstawia informacjê o zg³oszonych
interpelacjach radnych oraz o sposobie ich realizacji.
2. Radny lub grupa radnych mog¹ sk³adaæ interpelacje
i zapytania.
3. Interpelacje sk³ada siê w sprawach o istotnym znaczeniu dla Gminy i jej mieszkañców.
4. Przedmiotem interpelacji mog¹ byæ wy³¹cznie sprawy nale¿¹ce do kompetencji organów Gminy.
5. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie stanu faktycznego bêd¹cego przedmiotem interpelacji oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
6. Interpelacjê  radny b¹d grupa radnych  sk³ada na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady, okrelaj¹c formê odpowiedzi.
7. Odpowied na interpelacjê udzielana jest:
a) w formie pisemnej w terminie 21 dni na rêce Przewodnicz¹cego, radnego lub grupy radnych sk³adaj¹cych interpelacjê,
b) w formie ustnej na najbli¿szej sesji.
8. W razie uznania odpowiedzi na interpelacjê za niewystarczaj¹c¹, radny lub grupa radnych mo¿e zwróciæ
siê do Przewodnicz¹cego o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi. W obu przypadkach, o
których mowa w ust. 7, Przewodnicz¹cy udziela g³osu autorowi odpowiedzi na interpelacjê celem jej uzupe³nienia. Wnosz¹cy interpelacjê po wyst¹pieniu autora odpowiedzi mo¿e z³o¿yæ wniosek o uznanie odpowiedzi na interpelacjê za niewystarczaj¹c¹. Wniosek taki podlega przyjêciu przez Radê w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Przyjêcie wniosku zobowi¹zuje adresata interpelacji do ponownego przedstawienia odpowiedzi na najbli¿szej sesji
Rady.
9. Zapytania sk³ada siê w sprawach niezbyt z³o¿onych,
a zw³aszcza w celu uzyskania informacji i wyjanieñ
o faktach.
10. Zapytania formu³owane s¹ ustnie w trakcie sesji Rady.
11. Odpowiedzi na zapytania nastêpuj¹ na koñcu posiedzenia sesji Rady. Je¿eli udzielenie odpowiedzi na zapytanie nie jest mo¿liwe w trakcie sesji, pytany udziela jej zainteresowanemu na pimie w ci¹gu 14 dni.
12. Nad zapytaniem i odpowiedzi¹ Rada nie debatuje.
§ 15
Podczas sesji Przewodnicz¹cy sk³ada krótk¹ informacjê o dzia³aniach podejmowanych od ostatniej sesji.

Sprawê objêt¹ przedmiotem obrad referuje Przewodnicz¹cy lub wnioskodawca. Po zreferowaniu sprawy lub
z³o¿eniu sprawozdania nastêpuje dyskusja.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi je wed³ug uchwalonego porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów.
2. W czasie obrad obowi¹zuje zasada, ¿e ¿adnemu radnemu nie wolno zabieraæ g³osu, je¿eli mu go Przewodnicz¹cy nie udzieli³. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os
w ka¿dym momencie posiedzenia.
§ 19
1. Przewodnicz¹cy kieruje obradami i czuwa nad ich
sprawnym przebiegiem, zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w
sesji. G³osu udziela w takiej kolejnoci w jakiej siê zg³osili zainteresowani, a w przypadku rozbie¿noci zdañ
udziela g³osu za i przeciw na przemian.
2. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego lub innej osoby w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d uchybiaj¹ powadze sesji Przewodnicz¹cy przywo³uje radnego b¹d inn¹ osobê do
porz¹dku a gdy to nie skutkuje, odbiera mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej a w szczególnoci:
 stwierdzenia quorum,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie cz³onków Rady, po dopuszczeniu w dyskusji
dwóch g³osów za i dwóch g³osów przeciw wnioskowi, po czym rozstrzyga siê sprawê w g³osowaniu
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu lub odebraæ g³os osobie sporód publicznoci.
2. Przewodnicz¹cy jest uprawniony do wezwania publicznoci przys³uchuj¹cej siê obradom do zachowania spokoju i porz¹dku, a w razie nie zastosowania siê do wezwania ma prawo zarz¹dziæ wydalenie osób zak³ócaj¹cych spokój lub opuszczenie obrad przez publicznoæ.
D. G³osowanie
§ 22
1. Po skoñczonej dyskusji nad wnioskiem Przewodnicz¹cy zarz¹dza g³osowanie.
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2. Wnioski formu³owaæ nale¿y mo¿liwie w ten sposób aby
odpowied mog³a brzmieæ tak lub nie.
3. Prawid³ow¹ redakcjê wniosków zapewnia niesta³a Komisja Uchwa³ i Wniosków powo³ywana na pocz¹tku
ka¿dej sesji.
4. Przeciwko formie wniosków i ich kolejnoci mo¿na zaprotestowaæ i proponowaæ zmiany.
§ 23
1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmuj¹c uchwa³y, które s¹ odrêbnymi dokumentami.
2. Rada mo¿e te¿ wypowiadaæ swoje opinie w drodze
zajêcia stanowiska w danej sprawie.
3. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
 postanowienia proceduralne,
 deklaracje zawieraj¹ce samo zobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
 apele  zawieraj¹ce formalnie nie wi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
§ 24
G³osowanie tajne przeprowadza siê w przypadkach
okrelonych ustawowo.
§ 25
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z wielu
mo¿liwoci, przechodzi wniosek lub kandydatura, na
która oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów
oddanych na pozosta³e.
3. W przypadku oddania równej iloci g³osów, za kandydatur¹ lub wnioskiem w przypadku g³osowania o którym mowa w ust. 2, przeprowadza siê ponowne g³osowanie. O ile ponowne g³osowanie nie przyniesie
rozstrzygniêcia wszystkie zg³oszone kandydatury
i wnioski uwa¿a siê za negatywnie rozstrzygniête.
4. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a co najmniej 1 g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
5. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nie oddanych g³osów za wnioskiem przewy¿szaj¹c¹ po³owê
ustawowego sk³adu Rady i zarazem tej po³owie najbli¿szy.
6. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
7. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ 2/3 g³osów ustawowego sk³adu Rady oznacza oddanie za wnioskiem
lub kandydatur¹ co najmniej 10 g³osów.
§ 26
1. Przewodnicz¹cy obrad, przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie, precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹ treæ w taki sposób aby jej redakcja mia³a jednoznacznie brzmi¹c¹ treæ, a treæ wniosku nie budzi³a
w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
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2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
3. W przypadku g³osowania personalnego Przewodnicz¹cy, przed zamkniêciem listy kandydatów, pyta o wyra¿enie zgody na kandydowanie.
4. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowa-nie zamkniêcie listy kandydatów.
E. Uchwa³y Rady Miejskiej
§ 27
1. Z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹, w formie projektu uchwa³y mog¹ wyst¹piæ jako projektodawcy:
 Komisje Rady,
 1/4 sk³adu Rady,
 Burmistrz,
 1/10 mieszkañców gminy posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. Projekty uchwa³, zaopiniowane pod wzglêdem formalno-prawnym, winny byæ z³o¿one w Biurze Rady co najmniej na 5 dni przed pierwszym posiedzeniem sta³ej
Komisji Rady.
3. Wyj¹tek stanowi¹ projekty uchwa³ w sprawie zmian w
bud¿ecie gminy, które mog¹ byæ w nag³ych przypadkach przed³o¿one przez projektodawcê na sesji z pominiêciem trybu opisanego w § 27 ust. 2.
4. Projekt uchwa³y powinien byæ pisemnie uzasadniony,
a uzasadnienie winno zawieraæ informacjê o ewentualnych skutkach prawnych, finansowych, spo³ecznych
i organizacyjnych wynikaj¹cych z jej podjêcia lub nie
podjêcia oraz podpis projektodawcy.
5. Uchwa³y Rady Miejskiej powinny byæ zredagowane w
sposób czytelny, odzwierciedlaæ ich rzeczywist¹ treæ
i zawieraæ przede wszystkim:
 numer i datê,
 tytu³ uchwa³y,
 podstawê prawn¹ do jej wydania,
 rozstrzygniêcie sprawy bêd¹cej przedmiotem uchwa³y,
 okrelenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y,
 ustalenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y,
 sposób podania do wiadomoci publicznej.
§ 28
Uchwa³y Rady podpisuje osoba prowadz¹ca sesjê
Rady.
§ 29
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: zamykam (podaje
numer) sesjê Rady Miejskiej w Debrznie.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze podjêtych nowych uchwa³.
§ 30
1. Z ka¿dej sesji Rady pracownik Biura Rady sporz¹dza
protokó³ obrad, w którym musz¹ byæ odnotowane podejmowane rozstrzygniêcia.
2. Kopie uchwa³ dorêcza siê najpóniej w ci¹gu 7-dni od
dnia zakoñczenia sesji Burmistrzowi.
3. Odpis protoko³u dorêcza siê w ci¹gu 14-dni od zakoñ-
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czenia sesji Burmistrzowi a wyci¹gi z protoko³ów tym
jednostkom organizacyjnym, które s¹ nim zainteresowane lub zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ.
Radnym udostêpnia siê projekt protoko³u z sesji po
up³ywie 14-dni od jej odbycia celem wniesienia ewentualnych poprawek.
Poprawki do projektu protoko³u radni zg³aszaj¹ na najbli¿szej sesji, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy po wys³uchaniu protokolanta.
Je¿eli wniosek wskazany w ust. 5 nie bêdzie uwzglêdniony wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê pisemnie do
Rady.
Rada pisemny wniosek przyjmuje do protokó³u lub
odrzuca w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów na nastêpnej sesji.
§ 31
Obs³ugê sesji sprawuje pracownik Biura Rady.
§ 32

1. Burmistrz przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady w ci¹gu 7-dni od daty ich podjêcia.
2. W³aciwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej Burmistrz
przedstawia uchwa³y bud¿etowe, uchwa³ê o nieudzielaniu Burmistrzowi absolutorium oraz inne wynikaj¹ce
z w³aciwoci dzia³añ Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 7-dni od ich podjêcia.
F. Wspólne sesje rad gmin
§ 33
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi radami.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy zainteresowanych rad.
3. Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisuj¹ Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy wszystkich rad.
Rozdzia³ III
Komisje rady
§ 34
Rada powo³uje sta³e i dorane Komisje, ustalaj¹c ich
przedmiot dzia³ania i sk³ad.
§ 35
1. Komisje s¹ organami opiniodawczymi, wnioskodawczymi oraz doradczymi Rady.
2. Do zadañ Komisji nale¿y:
 przygotowywanie projektów uchwa³,
 rozpatrywanie i opiniowanie przedstawionych projektów uchwa³,
 przedk³adanie organom samorz¹dowym propozycji
organizacyjnych i merytorycznych w zakresie spraw
do których Komisja zosta³a powo³ana,
 analizowanie dzia³alnoci administracyjnej i gospodarczej Gminy,
 przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków
mieszkañców w sprawach dzia³alnoci Rady oraz
Urzêdu, przedsiêbiorstw i innych instytucji w zakresie kompetencji Komisji.
3. Wykonuj¹c swe zadania Komisja jest uprawniona do:
 ¿¹dania od wszystkich osób podlegaj¹cych bezporednio lub porednio Radzie  nie wy³¹czaj¹c jej
Przewodnicz¹cego, Burmistrza i pracowników jemu

podleg³ych  ustnych i pisemnych informacji oraz
umo¿liwienia wgl¹du w dokumenty w dniu posiedzenia Komisji,
 dokonywania oglêdzin, przyjmowania skarg i wniosków od obywateli i instytucji.
§ 36
1. Do zadañ Komisji Finansów Publicznych nale¿¹ sprawy:
 analizowanie projektów i planów bud¿etów,
 wyra¿enie opinii o uruchomieniu rodków finansowych z rezerwy bud¿etowej na zadania celowe,
 analizowanie projektów podatków i op³at lokalnych.
2. Do zadañ Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony
rodowiska nale¿¹ sprawy:
 analizowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
 rozpatrywanie i opiniowanie zadañ wykonywanych
w infrastrukturze gminnej,
 analizowanie i kontrola zadañ wykonywanych w ramach lokalnej strategii rozwoju Miasta i Gminy Debrzno,
 inicjowanie, analizowanie i opracowywanie zadañ
zwi¹zanych z gospodark¹ roln¹, handlem, us³ugami
i drobn¹ wytwórczoci¹,
 rozpatrywanie i opiniowanie spraw zwi¹zanych z bie¿¹cym zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludnoci
Gminy (gospodarka komunalna i mieszkaniowa,
ochrona rodowiska, ochrona przeciwpo¿arowa,
obrona cywilna).
3. Do zadañ Komisji Infrastruktury Spo³ecznej nale¿¹ sprawy:
 inicjowanie i analizowanie zadañ w dziedzinie owiaty i wychowania (szko³y i przedszkola),
 inspirowanie i analizowanie zadañ w dziedzinie kulturze (domy kultury, wietlice, biblioteki, twórczoæ
artystyczna i ludowa, rzemios³o artystyczne),
 inspirowanie zadañ w kulturze fizycznej (sport szkolny i poza szkolny, stowarzyszenia sportowe, turystyka i agroturystyka, rekreacja i wypoczynek),
 inicjowanie i rozpatrywanie zadañ zwi¹zanych z opiek¹ zdrowotn¹ i spo³eczn¹ (orodki pomocy spo³ecznej, domy pomocy spo³ecznej, przeciwdzia³anie alkoholizmowi, patologia spo³eczna),
 inicjowanie i inspirowanie spraw zwi¹zanych z bezpieczeñstwem spo³ecznym,
 analizowanie, rozpatrywanie i opiniowanie spraw
zwi¹zanych z problematyk¹ bezrobocia na terenie
Gminy (pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy),
 wspieranie przedsiêwziêæ podejmowanych przez
bezrobotnych w tworzeniu miejsc pracy.
§ 37
1. Komisja mo¿e ze swego sk³adu wybraæ zastêpcê i sekretarza.
2. Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji organizuje i kieruje pracami komisji podczas nieobecnoci lub niemo¿noci sprawowania funkcji przez Przewodnicz¹cego.
§ 38
Do zadañ Przewodnicz¹cego Komisji w szczególnoci
nale¿y:
 kierowanie pracami komisji,
 inicjatywa opracowywania projektów planów Komisji,
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 ustalanie terminów i porz¹dku dziennego posiedzeñ
Komisji,
 zapewnienie cz³onkom Komisji dostarczenia w odpowiednim czasie nale¿ycie przygotowanych materia³ów.

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi Komisjami Rad innych gmin oraz z organizacjami dzia³aj¹cymi na obszarze Gminy.

§ 39

Komisje dzia³aj¹ w oparciu o przyjêty roczny plan pracy.

1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Komisji, w których  dla ich prawomocnoci  powinna uczestniczyæ co najmniej po³owa sk³adu Komisji.
2. Przewodnicz¹cy zwo³uje zwyczajne posiedzenie Komisji zgodnie z przyjêtym planem, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na dwa miesi¹ce.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zwo³aæ, na wniosek 1/3 sk³adu
Komisji lub w zwi¹zku z zadaniem zleconym przez
Radê, nadzwyczajne posiedzenie Komisji.
4. Zwo³uj¹c posiedzenie Komisji Przewodnicz¹cy okrela projekt jego porz¹dku, który wraz z zawiadomieniem o terminie posiedzenia przesy³a cz³onkom Komisji, Przewodnicz¹cemu Rady oraz Burmistrzowi.
Projekt porz¹dku posiedzenia podlega przyjêciu przez
Komisjê.
5. Posiedzenia Komisji s¹ protoko³owane.
6. Obs³ugê biurow¹ Komisji sprawuje pracownik Biura
Rady.
7. Na posiedzeniach Komisji prawo g³osu przys³uguje
wszystkim jej cz³onkom.
8. Przewodnicz¹cy Komisji zobowi¹zuje, w skierowanym
zawiadomieniu, Burmistrza do przygotowania materia³ów niezbêdnych do realizacji zaplanowanego porz¹dku posiedzenia.
9. W pracach Komisji, ze wzglêdu na posiadane kwalifikacje, mog¹ braæ udzia³ na zaproszenie Przewodnicz¹cego, bez prawa udzia³u w g³osowaniu, osoby
spoza sk³adu Komisji.
10. W posiedzeniu Komisji mo¿e braæ udzia³, bez prawa
udzia³u w g³osowaniu, radny nie bêd¹cy jej cz³onkiem.
11. Posiedzenia Komisji s¹ jawne. Komisje mog¹, w wyj¹tkowych przypadkach, postanowiæ o odbyciu posiedzenia zamkniêtego.
12. Przebieg posiedzenia Komisji jest zgodny z § § 18,
19, 20, 21, 22, 23 ust. 2 i § 26 Regulaminu Rady dotycz¹cego przebiegu sesji.
13. Stanowiska Komisji mog¹ przybraæ formê: projektów
uchwa³, opinii, wniosków, sprawozdañ.
14. Stanowiska Komisji zapadaj¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ogólnej liczby cz³onków Komisji.
15. Wyznaczanie sprawozdawców na sesje Rady, to kompetencja ca³ej Komisji.
16. Protokó³ z posiedzenia Komisji, po jego podpisaniu
przez wszystkich obecnych na posiedzeniu cz³onków
Komisji, jest dostêpny na zasadach okrelonych w §
51 Regulaminu Rady.
§ 40
1. Dla wykonania okrelonego zadania Komisja mo¿e ze
swego sk³adu powo³aæ zespó³.
2. Zespó³ przedk³ada Komisji sprawozdanie z przeprowadzonych dzia³añ wraz z wnioskami na kolejnym posiedzeniu Komisji.
§ 41
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.

§ 42

§ 43
Zmian w sk³adzie Komisji dokonuje Rada na wniosek
Komisji.
§ 44
Dokumentacjê pracy Komisji stanowi¹: protoko³y posiedzeñ, plan pracy, ewidencja zadañ zleconych przez
Radê, sprawozdania, opinie oraz inne dokumenty.
§ 45
Regulamin pracy Komisji podlega zatwierdzeniu przez
Radê.
§ 46
Powy¿szy Regulamin dotyczy dzia³alnoci Komisji Sta³ych Rady z wyj¹tkiem Komisji Rewizyjnej.
Rozdzia³ IV
Radni Rady Miejskiej
§ 47
1. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu Radni sk³adaj¹ lubowanie:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
lubujê uroczycie obowi¹zki Radnego sprawowaæ
godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro
mojej Gminy i jej mieszkañców.
2. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno Radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z
dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.
§ 48
1. Radni maj¹ prawo domagaæ siê wniesienia pod obrady sesji lub posiedzeñ Komisji spraw, które uwa¿aj¹ za
spo³ecznie pilne i uzasadnione.
2. Radni maj¹ prawo podejmowaæ interwencje i sk³adaæ
wnioski w instytucjach, których wnioski te dotycz¹.
§ 49
1. Radny, z wyj¹tkiem Przewodnicz¹cego Rady, obowi¹zany jest byæ cz³onkiem co najmniej jednej Komisji Sta³ej Rady.
2. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach Rady
i posiedzeniach Komisji podpisem na licie obecnoci.
3. W przypadku nieobecnoci Radny powinien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ przed posiedzeniem sesji
Rady lub posiedzeniem Komisji u Przewodnicz¹cego
Rady lub Komisji.
4. W przypadku koniecznoci opuszczenia obrad sesji lub
posiedzenia Komisji wymagane jest usprawiedliwienie
u Przewodnicz¹cego Rady lub Komisji.
5. Przewodnicz¹cy Rady, w uzasadnionych przypadkach,
mo¿e zwróciæ uwagê Radnym na niedoci¹gniêcia lub
uchybienia w ich pracy.
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§ 50
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwi¹zanie
stosunku pracy z Radnym, je¿eli podstaw¹ rozwi¹zania tego stosunku s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem przez Radnego mandatu.
3. Na zasadach ustalonych przez Radê Radny otrzymuje
dietê w formie rycza³tu, miesiêcznie oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 51
1. Obywatelom mog¹ byæ udostêpnione nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów: protoko³y sesji Rady, protoko³y Komisji w granicach nie naruszaj¹cych ustawy o ochronie danych osobowych, rejestr wniosków o opiniach
Komisji Rady, rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1, po ich formalnym
przyjêciu, podlegaj¹ udostêpnieniu w Biurze Rady  w
obecnoci pracownika Biura Rady  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
3. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi.
4. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 3 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie w obecnoci pracownika Urzêdu.
§ 52
Przestrzeganie postanowieñ Regulaminu Rady Miejskiej
zapewnia Przewodnicz¹cy Rady, który udziela pomocy we
w³aciwej jego interpretacji.
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Gminy Debrzno
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
§1
1. W sk³ad Komisji Rewizyjnej nie mog¹ wchodziæ: Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Rady.
2. Komisja wybiera Przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.
3. Zastêpca przewodnicz¹cego organizuje i kieruje pracami Komisji podczas nieobecnoci lub niemo¿liwoci sprawowania funkcji przez Przewodnicz¹cego.
4. Komisja wykonuje zadania kontrolne w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez Radê. Zadania kontrolne Komisji mog¹ byæ okrelane doranie na wy³¹czne zlecenie Rady.
§2
Do zadañ Komisji nale¿y:
a) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem
zadañ gospodarczych przez Organ Wykonawczy i podleg³e jednostki, a w szczególnoci kontrola realizacji
bud¿etu,
b) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem
przez Burmistrza uchwa³ i wniosków Rady oraz w³asnych rozstrzygniêæ,
c) przekazywanie Burmistrzowi wniosków i zaleceñ pokontrolnych,

d) opiniowanie projektów prawa miejscowego oraz
uchwa³, dla których opinia jest obligatoryjna,
e) opiniowanie wykonania bud¿etu gminy i wystêpowanie do Rady z wnioskami absolutoryjnymi,
f) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ i wnioskodawcz¹,
g) sk³adanie Radzie sprawozdañ okresowych, pó³rocznych i rocznych ze swej dzia³alnoci,
h) opiniowanie zamierzeñ Organów Gminy powierzaj¹cych Radnemu wykonywanie pracy na podstawie
umowy zlecenia lub umowy agencyjnej albo udzielenia zamówienia publicznego w zakresie nie objêtym
przepisami o zamówieniach publicznych.
§3
1. Komisja pracuje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy zwo³uje zwyczajne posiedzenie Komisji w miarê potrzeb i zgodnie z przyjêtym planem,
nie rzadziej jednak ni¿ raz na dwa miesi¹ce.
3. Przewodnicz¹cy zwo³uje, na wniosek trzech cz³onków
Komisji lub w zwi¹zku z zadaniem doranym zleconym przez Radê, nadzwyczajne posiedzenia Komisji.
4. Zwo³uj¹c posiedzenie, Przewodnicz¹cy okrela projekt jego porz¹dku, który podlega dorêczeniu cz³onkom Komisji oraz Przewodnicz¹cemu Rady, wraz z zawiadomieniem o wyznaczonym terminie. Projekt porz¹dku posiedzenia podlega przyjêciu przez Komisjê.
5. Posiedzenia Komisji s¹ protoko³owane.
6. Obs³ugê biurow¹ Komisji sprawuje Biuro Rady.
7. Na posiedzeniu Komisji prawo g³osu przys³uguje
wszystkim cz³onkom.
8. O posiedzeniach Komisji i proponowanym porz¹dku
Przewodnicz¹cy zawiadamia Burmistrza. Przewodnicz¹cy Komisji zobowi¹zuje w skierowanym zawiadomieniu Burmistrza do przygotowania materia³ów niezbêdnych do realizacji zaplanowanego porz¹dku.
9. W pracach Komisji mo¿e braæ udzia³ z g³osem doradczym inna osoba z uwagi na posiadane kwalifikacje.
10. Posiedzenia Komisji s¹, na przyjêty przez komisjê w
g³osowaniu jawnym wniosek, zamkniête. Udzia³ w zamkniêtym posiedzeniu Komisji bior¹ wy³¹cznie cz³onkowie Komisji oraz osoby zaproszone.
11. Protokó³ z posiedzenia Komisji, po jego podpisaniu
przez wszystkich obecnych na posiedzeniu cz³onków
Komisji, jest dostêpny na zasadach okrelonych w §
51 Regulaminu Rady.
12. Dla przeprowadzenia zadania kontrolnego, Komisja
mo¿e ze swego sk³adu powo³aæ zespó³ kontrolny w
sk³adzie nie wiêkszym ni¿ po³owa jej sk³adu.
13. Zespó³ kontrolny przedk³ada Komisji sprawozdanie z
przeprowadzonej kontroli na najbli¿szym posiedzeniu, wraz z wnioskami.
14. Sprawozdanie i wnioski zespo³u kontrolnego podlegaj¹ analizie dokonanej przez Komisjê.
15. Zmiany w sk³adzie Komisji dokonuje Rada na wniosek Komisji.
§4
Dokumentacja Komisji Rewizyjnej obejmuje:
a) protoko³y posiedzeñ,
b) plan pracy,
c) plan kontroli,
d) protoko³y pokontrolne,
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e) ewidencjê zadañ zleconych przez Radê,
f) sprawozdania pó³roczne i roczne,
g) opinie,
h) dokumenty.
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UCHWA£A Nr XI/85/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. Przy Granicy, dla terenów usytuowanych przy ul. S³upskiej na granicy z Gmin¹ Ustka.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm.: nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, Nr 5 poz. 42) art. 18
ust. 2 pk. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Ustce uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. PRZY GRANICY, zwanym dalej Planem.
2. Granice terenu opracowania przedstawia za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cy rysunek Planu w skali 1:1000.
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sk³ada siê z czêci tekstowej  ustaleñ Planu oraz czêci graficznej  rysunku Planu w skali 1:1000 -za³¹cznik
do niniejszej chwa³y.
4. Dla obszaru objêtego Planem nie ustala siê zakresu
zawartego w § 3 uchwa³y Nr XII/73/2000 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 21 grudnia 2000 r. o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki dla terenów
oznaczonych symbolami A 184 RZ, A 185 UR, A 186
NO i A 187 UT usytuowanych na granicy z Gmin¹ Ustka przy ul. S³upskiej, tj:
1) pkt 10. tymczasowych sposobów zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu,
2) pkt11. granic obszarów:
a) zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej,
b) rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury
technicznej,
c) przekszta³ceñ obszarów zdegradowanych,
3) nakazów i zakazów wynikaj¹cych z ochrony wybrze¿a (obszar planu znajduje siê poza granicami pasa
ochronnego).
5. Obszar Planu znajduje siê w ca³oci w granicach strefy
B ochrony uzdrowiska Miasta Ustki i obowi¹zuj¹ w nim
przepisy zawarte w statucie uzdrowiska Miasta Ustki
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego nr 42 z 22 lutego 1993 r.).
6. W obszarze Planu wyklucza siê lokalizacjê funkcji lub
obiektów stanowi¹cych przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce spo-
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rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, w
rozumieniu przepisów szczególnych.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) ELEWACJA FRONTOWA: elewacja budynku od strony terenu komunikacji jezdnej, z której przewiduje
siê wjazd na posesjê,
2) JEDNOSTKA PLANU: teren wyznaczony zgodnie
z rysunkiem planu, któremu przypisano symbol liczbowo-literowy, do którego to terenu odnosz¹ siê
ustalenia niniejszego planu zawarte w ustaleniach
na rysunku planu oraz w czêci tekstowej planu,
3) KALENICA G£ÓWNA: najd³u¿sza kalenica budynku
bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci wyznaczaj¹cych
przeciwleg³e kierunki spadku; w przypadku, gdy
budynek posiada wiêcej ni¿ jedn¹ kalenicê o tej samej d³ugoci, na ró¿nych wysokociach wzglêdem
siebie, za kalenicê g³ówn¹ uwa¿a siê najwy¿sz¹
z nich; w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej d³ugoci i wysokoci wzglêdem siebie, za kalenicê g³ówn¹ uwa¿a siê tê z kalenic, której odleg³oci
od pionowej p³aszczyzny przechodz¹cej przez frontow¹ granicê parceli jest najmniejsza,
4) K¥T NACHYLENIA DACHU: k¹t pochylenia p³aszczyzny po³aci wzglêdem p³aszczyzny poziomej ostatniego stropu. Dach spe³niaj¹cy wymóg w zakresie k¹ta
nachylenia dachu musi przekrywaæ min.75% powierzchni rzutu poziomego najwy¿szej kondygnacji
budynku i musi to byæ dach o minimum dwóch kierunkach spadku. K¹t nachylenia dachu nie odnosi
siê do elementów dachu takich jak: lukarny, naczó³ki,
5) NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZBUDOWY wyznaczona w stosunku do frontowej granicy nieruchomoci
lub w miejscach wyznaczonych na rysunku planu
w stosunku do bocznych granic nieruchomoci. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze,
6) POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNA:
powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹
gruntu rodzimego z rolinnoci¹ lub urz¹dzon¹ zbiornikami i ciekami wodnymi, a tak¿e 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako
sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u umo¿liwiaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 10 m2,
7) US£UGI NIEUCI¥¯LIWE  us³ugi typu handel detaliczny, z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami, us³ugi naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, restauracje oraz inne us³ugi gastronomiczne, us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne, porednictwa finansowego, prawne, fotograficzne, medyczne i stomatologiczne wiadczone poza
szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniêtego, us³ugi zwi¹zane z rekreacj¹, kultur¹ i sportem oraz popraw¹ kondycji fizycznej, us³ugi w zakresie prania,
czyszczenia, sprz¹tania budynków, fryzjerskie, kosmetyczne, us³ugi wiadczone w gospodarstwach
domowych, us³ugi z zakresu administracji i obs³ugi
biurowej oraz obs³ugi nieruchomoci lub inne analogiczne, o podobnym zakresie uci¹¿liwoci,
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8) WYSOKOÆ BUDYNKU wysokoæ budynku liczona w
metrach od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym
wejciu do budynku lub jego czêci do kalenicy g³ównej lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury 
szczytu (bez masztów odgromnikowych, anten i kominów).
§3
1. Ustanawia siê ustalenia szczegó³owe dla jednostek planu zawarte w odpowiednich kartach ustaleñ, na które
sk³adaj¹ siê:
1) 1. 01. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonej
na rysunku planu symbolem: 1.KS,
2) 1. 02. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonej
na rysunku planu symbolem: 2KP/ZP,
3) 1. 03. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonych
na rysunku planu symbolami: 3.UT,
4) 1. 04. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonej
na rysunku planu symbolem: 4ZL,
5) 1. 05. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonej
na rysunku planu symbolem: 5KG,
6) 1. 06. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonej
na rysunku planu symbolem: 6.KD,
7) 1. 07. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonej
na rysunku symbolem: 7.KD,
8) 1. 08. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonej
na rysunku symbolem:8.EE.
2. Karty ustaleñ dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi  jednostek planu:
KARTA: 1.01
1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU:
1.KS Pow.1,096 ha
2. Funkcja jednostki planu:
a) podstawowa: teren obs³ugi komunikacji-stacja paliw z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi oraz parkingiem,
b) dopuszczalna: us³ugi typu handel, gastronomia lub
inne nieuci¹¿liwe zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹
i uzupe³niaj¹ce program u¿ytkowy stacji; obiekty
i urz¹dzenia in¿ynieryjne infrastruktury technicznej,
w tym sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
3. Zasady podzia³u nieruchomoci: nie dopuszcza siê
podzia³u terenu, za wyj¹tkiem wydzielenia dzia³ek niezbêdnych dla realizacji urz¹dzeñ lub obiektów infrastruktury technicznej.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA: lokalne warunki,
zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów.
4.1.Linia zabudowy:
Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu:
a) 30 m od terenu lasu 4.ZL
b) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej teren 7.KD
c) 10 m od linii rozgraniczaj¹cej terenu 6.KD, stanowi¹cej pó³nocno-zachodni¹ granicê terenu.
4.2.Ograniczenia i wymagania:
a) teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej,
b) wymagane wykonanie dokumentacji geologicznoin¿ynierskiej i hydrogeologicznej,
c) wymagane przyjêcie w projekcie inwestycji rozwi¹zañ ograniczaj¹cych wp³yw inwestycji na grunt

i wody gruntowe, tj.: zbiorniki dwup³aszczowe z elektroniczn¹ kontrol¹ nape³niania i przestrzeni miêdzyp³aszczowej oraz system monitoringu gruntu i wód
gruntowych wokó³ zbiorników i przewodów paliwowych, pe³na hermetyzacja systemu za³adunku zbiorników paliwa,
d) w myjni samochodowej wymagany jest zamkniêty
obieg wody,
e) planowane zaplecze sanitarne, myjnie nale¿y projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania na punkty zabiegów sanitarnych, punkty odka¿ania odzie¿y
i punkty odka¿ania transportu w uzgodnieniu z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego, urz¹dzenia owietleniowe przystosowaæ
do zaciemniania i wygaszania,
f) wody opadowe z powierzchni dróg, placów, parkingów po podczyszczeniu z ropopochodnych substancji w separatorach olejów do parametrów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych odprowadziæ do
projektowanej kanalizacji deszczowej, w³¹czonej do
systemów miejskich. Wody opadowe z terenu przy
dystrybutorach paliwa i stanowisku roz³adunku cystern wody opadowe nale¿y podczyciæ w separatorze koalescencyjnym z urz¹dzeniem do automatycznego zamkniêcia lub odprowadziæ do zbiornika
bezodp³ywowego z wywozem jako odpady niebezpieczne.
5. Kszta³towanie zabudowy:
5.1.Bry³a budynków: projektowany zespó³ budynków
oraz ma³ej architektury i wyposa¿enia technicznego
winien tworzyæ harmonijny zespó³ kompozycyjny pod
wzglêdem zastosowanych form, rozwi¹zañ kolorystycznych i materia³owych.
5.2.Wysokoæ budynku:
a) maksymalna wysokoæ budynku:8 m,
b) minimalna wysokoæ budynku 4,5 m.
5.3.Dach budynku:
a) forma, rodzaj dachu  nie ustala siê,
b) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich.
5.4.Kolorystyka: elewacje budynku, pokrycie dachu  nie
okrela siê.
6. Kszta³towanie terenu niezabudowanego:
6.1.Zieleñ:
a) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ
min 25% powierzchni dzia³ki,
b) nale¿y zaprojektowaæ biogrupy drzew i krzewów 
jak na rysunku planu.
7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej: w³¹czenie do drogi
publicznej  wojewódzkiej nr 210 poprzez teren drogi
dojazdowej 6.KD lub teren 7.KD.
8. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej: wg § 4.
KARTA: 1.02
1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU:
2.UT Pow. 1,408 ha
2. Funkcja jednostki planu:
a) podstawowa: tereny us³ug turystycznych  motel,
hotel, pensjonat, schronisko, itp. oraz obs³ugi ruchu
turystycznego,
b) dopuszczalna: us³ugi nieuci¹¿liwe np. handlu, gastronomii, kultury, administracji, itp., zwi¹zane z funkcj¹
podstawow¹, uzupe³niaj¹ce program u¿ytkowy, par-
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kingi dla potrzeb funkcji podstawowej; dopuszczalna funkcja mieszkaniowa towarzysz¹ca funkcji podstawowej  pod warunkiem, ¿e zajmuje nie wiêcej
jak 30% ogólnej powierzchni u¿ytkowej planowanych obiektów; dopuszcza siê sytuowanie obiektów
i urz¹dzeñ, w tym sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia,
niezbêdnych dla funkcjonowania terenu,
c) dopuszcza siê lokalizacjê wypo¿yczalni rowerów.
3. Zasady podzia³u nieruchomoci:
a) dopuszcza siê podzia³ terenu na maksimum dwie
dzia³ki, pod warunkiem zapewnienia bezporedniego dostêpu do drogi publicznej,
b) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki niezbêdnej dla realizacji obiektów lub urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA: lokalne warunki,
zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów.
4.1.Linia zabudowy:
Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, to jest w odleg³oci:
a) - 30 m od lasu  terenu 4.ZL,
b) - 10 m od linii rozgraniczaj¹cej wzd³u¿ granicy terenu z obszarem gminy wiejskiej Ustka.
4.2.Ograniczenia i wymagania:
a) teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej,
b) wymagane w urz¹dzeniu i zagospodarowaniu terenu sytuowanie biogrup drzew i krzewów w pasie wzd³u¿ granicy z terenu gminnym  jak na rysunku planu,
c) wody opadowe z powierzchni dróg, placów, parkingów po podczyszczeniu z ropopochodnych substancji w separatorach olejów do parametrów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych odprowadziæ
do projektowanej kanalizacji deszczowej, w³¹czonej do systemów miejskich.
5. Kszta³towanie zabudowy:
5.1.Bry³a budynku: dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy
w formie zespo³u budynków, dopuszcza siê sytuowanie wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodarczych; zespó³ budynków winien tworzyæ harmonijny
zespó³ kompozycyjny pod wzglêdem zastosowanych
form, kolorystyki i rozwi¹zañ materia³owych.
5.2.Wysokoæ budynku: maksymalna wysokoæ budynków: 8,5 m.
5.3.Dach budynku:
a) budynki kryte dachem co najmniej dwuspadowym,
dach mo¿e zawieraæ lukarny lub okna po³aciowe,
b) k¹t nachylenia po³aci dachowych 30  40 stopni.
5.4. Kolorystyka:
a) dla budynku ustala siê mo¿liwoæ zastosowania nie
wiêcej ni¿ 3 rodzajów faktur i kolorów elewacji,
b) dla dachów ustala siê kolor zbli¿ony do naturalnego pokrycia ceramicznego lub br¹zowy  wyklucza siê inne kolory.
6. Kszta³towanie terenu niezabudowanego:
6.1.Zieleñ:
a) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ
min. 50% powierzchni dzia³ki,
b) nale¿y zaprojektowaæ biogrupy drzew i krzewów 
co najmniej w miejscach wskazanych na rysunku
planu,
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c) ustala siê wymóg sporz¹dzenia projektu zieleni jako
integralnej czêci projektu budowlanego.
7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) w³¹czenie do drogi publicznej z drogi dojazdowej
6.KD lub z terenu drogi dojazdowej 7.KD,
b) parkingi  liczba miejsc parkingowych powinna wynikaæ ze wskanika minimum, tj. 20 mp/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; 100% miejsc parkingowych, w tym miejsca dla osób zatrudnionych, nale¿y zapewniæ na w³asnej dzia³ce w iloci stosownej
do wielkoci programowych.
8. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej: wg § 4.
KARTA:1.03
1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU:
3.UT Pow. 1,9490 ha
2. Funkcja jednostki planu:
a) podstawowa: teren us³ug turystyki, obs³ugi ruchu
turystycznego, motel, hotel, pensjonat, schronisko
itp.
b) dopuszczalna: us³ugi nieuci¹¿liwe  handel, gastronomia, administracja zwi¹zane z funkcja podstawow¹ oraz funkcja mieszkalna zwi¹zana z funkcj¹ podstawow¹ pod warunkiem, ¿e nie zajmuje wiêcej jak
30% powierzchni ogólnej planowanych obiektów;
obiekty i urz¹dzenia, w tym sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu, niezbêdne dla funkcjonowania
terenu; parkingi zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹.
3. Zasady podzia³u nieruchomoci:
a) dopuszcza siê podzia³ terenu na maksimum dwie
dzia³ki, pod warunkiem zapewnienia bezporedniego dostêpu do drogi publicznej,
b) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki niezbêdnej dla realizacji obiektów lub urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA: lokalne warunki,
zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów.
4.1.Linia zabudowy:
Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu:
a) 12 m od linii rozgraniczaj¹cej teren 1.UT i 5.KG (droga wojewódzka),
b) 10 m od granicy dzia³ki od strony terenu 6KD,
c) 30 m od lasu  w tym od terenu 4.ZL.
4.2.Ograniczenia i wymagania:
a) w zagospodarowaniu uwzglêdniæ istniej¹c¹ napowietrzn¹ liniê elektroenergetyczn¹,
b) teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej,
c) projekt budowlany winien uwzglêdniaæ odpowiednie rozwi¹zania zwi¹zane z ochron¹ akustyczn¹ budynku.
5. Kszta³towanie zabudowy:
5.1.Bry³a budynku: dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy
w formie zespo³u budynków, dopuszcza siê sytuowanie wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodarczych; zespó³ budynków winien tworzyæ harmonijny
zespó³ kompozycyjny pod wzglêdem zastosowanych
form, kolorystyki i rozwi¹zañ materia³owych.
5.2.Wysokoæ budynku:
a) maksymalna wysokoæ budynków:12 m,
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b) dopuszcza siê sytuowanie dominanty architektonicznej o wysokoci wy¿szej ni¿ ustalona jako maksymalna; pod warunkiem,¿e powierzchnia jej rzutu nie zajmie wiêcej jak 20% rzutu dachu budynku.
5.3.Dach budynku:
a) budynek kryty dachem co najmniej dwuspadowym, dach mo¿e zawieraæ lukarny lub okna po³aciowe,
b) k¹t nachylenia g³ównej po³aci dachowej 30  40
stopni,
c) nie dopuszcza siê pokrycia dachów blach¹ trapezow¹, dachówk¹ bitumiczn¹.
5.4.Kolorystyka:
a) elewacji budynku  nie okrela siê,
b) dachu  w kolorze zbli¿onym do naturalnego pokrycia ceramicznego lub br¹zu, wyklucza siê inne
kolory.
6. Kszta³towanie terenu niezabudowanego:
6.1.Zieleñ:
a) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ
min.50% powierzchni dzia³ki,
b) zieleñ urz¹dzona po³o¿ona pomiêdzy elewacj¹ frontow¹ a terenem komunikacji publicznej winna mieæ
charakter ozdobny i pe³niæ funkcjê izolacyjno-krajobrazow¹,
c) nale¿y zaprojektowaæ biogrupy drzew i krzewów 
jak na rysunku planu,
d) ustala siê wymóg sporz¹dzenia projektu zieleni jako
integralnej czêci projektu budowlanego.
7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) w³¹czenie do drogi publicznej z drogi dojazdowej
6KD,
b) parkingi  liczba miejsc parkingowych powinna wynikaæ ze wskanika minimum tj. 20 mp/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; 100% miejsc parkingowych nale¿y zapewniæ na w³asnej dzia³ce, w tym
tak¿e dla osób zatrudnionych, w wielkoci stosownej do programu u¿ytkowego.
8. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej: wg § 4.
KARTA: 1.04
1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU:
4.ZL Pow. 6,925 ha
2. Funkcja jednostki planu:
a) podstawowa  teren zieleni lenej ogólnodostêpnej
oraz rekreacji,
b) wyklucza siê inne, niezgodne z podstawowym przeznaczenie terenu.
3. Zasady i warunki podzia³u terenu zakaz podzia³ów na
dzia³ki.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA: lokalne warunki,
zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
4.1.Dopuszczalne formy zagospodarowania jednostki planu:
a) zakaz lokalizacji budynków nie zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarki lenej, dopuszcza siê sytuowanie obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ rekreacji, cie¿ek pieszych i rowerowych,
b) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ
min.90% powierzchni dzia³ki,
c) wyklucza siê lokalizacjê placów postojowych, parkingów,

d) teren wskazany na rysunku planu przeznacza siê
do zalesienia,
e) ustanawia siê wymóg realizacji ci¹gu pieszo-rowerowego w miejscach wskazanych na rysunku planu, sposób realizacji uzgadniaæ z Nadlenictwem
w Ustce.
4.2.Istniej¹ce ograniczenia:
a) teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej.
KARTA: 1.05
1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU:
5. KG Pow.0,2669 ha
2. Funkcja jednostki planu: podstawowa: obs³ugi komunikacyjnej; teren ulicy klasy G: g³ównej, fragment ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 210 S³upsk-Ustka; poszerzenie istniej¹cego wydzielenia drogi  pas na zjazdy, zieleñ, ci¹g pieszo-rowerowy i urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:
3.1.Dopuszczalne formy zagospodarowania jednostki planu:
a) dopuszczalne zjazdy wy³¹cznie za zgod¹ zarz¹dcy
drogi; zjazd obs³uguj¹cy tereny 1.KS, 2.UT, 3.UT 
wspólny, projektowany z uwzglêdnieniem istniej¹cego zjazdu na teren po³o¿ony w obszarze gminy
Ustka  dzia³ka Nr 185/1 w obrêbie Grabno; rozwi¹zanie techniczne zjazdu winno uwzglêdniaæ budowê dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów
skrêcaj¹cych w prawo i w lewo z drogi wojewódzkiej,
b) dopuszcza siê lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych terenu obiektów budowlanych zwi¹zanych
z wykonywaniem prawa zarz¹du drogi wyra¿onego w art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych,
c) rozwi¹zania techniczne organizacji ruchu wymagaj¹
uzgodnienia z zarz¹dc¹ drogi wojewódzkiej.
3.2.Zasady ogólne: szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
terenu objêtego planem 10 m (ogó³em 30,0 m)  jak
na rysunku planu.
3.3. Zasady szczegó³owe:
a) typ przekroju drogi  przekrój uliczny  wymagane
wydzielenie ruchu samochodowego i pieszego,
b) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
3.4.Zieleñ:
a) istniej¹ce drzewa, nie koliduj¹ce z projektowanymi zjazdami i nie powoduj¹ce niebezpiecznego
ograniczenia widocznoci, do zachowania,
b) dopuszcza siê usuniêcie drzew z rejonu planowanego w³¹czenia zjazdów do drogi wojewódzkiej, koliduj¹cych z wymogami zapewnienia warunków widocznoci zgodnych z przepisami szczególnymi, za
zgod¹ Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
4. Inne ustalenia:
a) teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych,
b) teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej.
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej: wg § 4.
KARTA: 1.06
1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU:
6.KD; Pow. 0,3165 ha
2. Funkcja jednostki planu:
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a) podstawowa: obs³ugi komunikacyjnej jezdnej ulice klasy D: ulice dojazdowe, zatoka do zawracania, parking,
b) dopuszczalna: obs³ugi in¿ynieryjnej, cie¿ki piesze
i rowerowe, zieleñ.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:
3.1.Istniej¹ce sieci: w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ istniej¹c¹ napowietrzn¹ liniê elektroenergetyczn¹.
3.2.Zasady ogólne: szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
12 m, 14 m i 24 m  jak na rysunku planu; w miejscu
wskazanym na rysunku planu w zagospodarowaniu
i urz¹dzeniu terenu wymagane uwzglêdnienie przebiegu ci¹gu pieszo-rowerowego.
3.3. Zasady szczegó³owe:
a) w przypadku zastosowania jednoprzestrzennego
uk³adu ruchu pieszo-jezdnego, kolorem nawierzchni wyró¿niæ czêæ piesz¹,
b) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu,
c) dopuszcza siê w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczenie zatok postojowych.
4. Inne ustalenia:
a) teren przeznaczony do realizacji celów publicznych,
b) teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej.
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej: wg § 4.

i gabaryty obiektów:
4.1.Linia zabudowy:
a) zgodnie z przepisami szczególnymi,
b) dopuszcza siê sytuowanie obiektu w odleg³oci
1,5 m od granic dzia³ki.
4.2.Ograniczenia i wymagania: g)teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej.
5. Kszta³towanie zabudowy:
5.1.Bry³a budynków: zgodnie z wymogami technologicznymi; dopuszcza siê sytuowanie obiektów powtarzalnych, typowych.
5.2. Wysokoæ budynku:
a) maksymalna wysokoæ budynku:3,0 m.
5.3.Dach budynku:
a) forma, rodzaj dachu  nie ustala siê,
b) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich.
6. Kszta³towanie terenu niezabudowanego:
6.1.Zieleñ:
a) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ
min 5% powierzchni dzia³ki.
7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do terenu  od
drogi dojazdowej 6.KD.
8. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej: wg § 4
zasilanie stacji na warunkach gestora sieci.

KARTA: 1.07

§4

1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU:
7.KD; Pow. 0,1584 ha
2. Funkcja jednostki planu:
a) podstawowa: obs³ugi komunikacyjnej jezdnej ulice klasy D: ulice dojazdowe,
b) dopuszczalna: obs³ugi in¿ynieryjnej, cie¿ki piesze
i rowerowe, zieleñ.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:
3.1.Zasady ogólne: szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
16 m  jak na rysunku planu.
3.2.Zasady szczegó³owe:
a) w przypadku zastosowania jednoprzestrzennego
uk³adu ruchu pieszo-jezdnego, kolorem nawierzchni wyró¿niæ czêæ piesz¹,
b) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu,
c) dopuszcza siê w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczenie zatok postojowych.
4. Inne ustalenia:
a) teren przeznaczony do realizacji celów publicznych,
b) teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej.
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej: wg § 4.
KARTA: 1.08
1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU:
8.EE  Pow. 0,0080 ha
2. Funkcja jednostki planu:
a) Podstawowa: teren obs³ugi in¿ynieryjnej terenu  dla
lokalizacji stacji transformatorowej elektroenergetycznej 15/0,4kV,
b) dopuszczalna: zieleñ towarzysz¹ca.
3. Zasady podzia³u nieruchomoci: nie dopuszcza siê
podzia³u terenu.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA: lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie zabudowy

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
obszaru planu:
1) zaopatrzenie w wodê  z miejskiego systemu wodoci¹gowego po rozbudowie lub z sieci wodoci¹gowej Gminy Wiejskiej Ustka;
2) odprowadzanie cieków sanitarnych  poprzez miejsk¹ sieæ kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni cieków; docelowo istniej¹ca sieæ wymaga
rozbudowy, dopuszcza siê odprowadzanie cieków
z zastosowaniem lokalnej projektowanej przepompowni cieków, w³¹czenie do istniej¹cej sieci w rejonie ulic Sportowej  Cisowej;
3) odprowadzanie wód opadowych  z powierzchni
dróg, placów, parkingów po podczyszczeniu z ropopochodnych substancji w separatorach olejów do
parametrów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych
do projektowanej kanalizacji deszczowej, w³¹czonej
do systemów miejskich;
dla terenu stacji paliw  1.KS wody opadowe z terenu
przy dystrybutorach paliwa i stanowisku roz³adunku cystern nale¿y podczyciæ w separatorze koalescencyjnym z urz¹dzeniem do automatycznego zamkniêcia lub odprowadziæ do zbiornika bezodp³ywowego z wywozem jako odpady niebezpieczne.
4) zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych kot³owni z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych lub bezemisyjnych;
5) zaopatrzenie w gaz  obecnie brak sieci umo¿liwiaj¹cych pod³¹czenie terenu, mo¿liwoæ realizacji sieci gazowej w pasach wyznaczonych przez tereny komunikacyjne  poza jezdniami, w liniach rozgraniczaj¹cych terenów komunikacyjnych;
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  zasilanie obszaru planu z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV, (zlokalizowanej w terenie 8.EE) i przez
projektowan¹ rozbudowan¹ sieæ kablow¹ lub napowietrzn¹ SN i nn  na warunkach gestora sieci.
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Dopuszcza siê lokalizacjê w obszarze planu niezbêdnych dla planowanych funkcji oraz zasilania stacji transformatorowej linii zasilaj¹cych oraz kabli nn. Sytuowanie linii zasilaj¹cych w liniach rozgraniczaj¹cych dróg
i ulic. Owietlenie terenu liniami kablowymi prowadzonymi w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic;
7) telekomunikacja  z istniej¹cych i projektowanych sieci;
8) gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów sta³ych  do
pojemników umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ selektywn¹
zbiórkê odpadów, z wywozem w sposób zorganizowany na miejskie wysypisko odpadów;
9) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych  osady
ropopochodne z separatora olejów oraz inne odpady
ropopochodne nale¿y przekazywaæ do zagospodarowania do zak³adu zajmuj¹cego siê unieszkodliwianiem
tego typu odpadów, posiadaj¹cego zezwolenie na usuwanie tych odpadów, w tym na transport oraz ich wykorzystanie lub unieszkodliwianie (zgodnie z wymogami obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych).
§5
Ustala siê dla obszaru Planu stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek Planu w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y, na którym ustaleniami Planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granice terenu opracowania  obowi¹zywania ustaleñ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) linie zabudowy nieprzekraczalne,
4) wymagany w urz¹dzeniu terenu ci¹g pieszo-rowerowy,
5) wymagane w zagospodarowaniu biogrupy drzew
i krzewów,
6) istniej¹ce drzewa do zachowania,
7) tereny do zalesienia,
8) symbole liczbowo  literowe  oznaczenia terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których
w tekcie planu ustanowiono ustalenia szczegó³owe; oznaczenia liczbowe oznaczaj¹ kolejny numer
porz¹dkowy, oznaczenia literowe  oznaczaj¹ dominuj¹c¹ funkcjê, przeznaczenie lub sposób zagospodarowania terenu,
a) 01  nr porz¹dkowy terenu,
b) KG teren komunikacji ulica g³ówna,
c) KD teren komunikacji  ulica dojazdowa,
d) KS  teren obs³ugi komunikacji  stacja paliw z
urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
e) UT  teren us³ug turystyki,
f) ZL  teren istniej¹cego lasu,
g) EE  teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej 
proj. stacji transformatorowej 15/0,4kV,
9) granica ochrony uzdrowiskowej  strefa B i C.
2. Pozosta³e informacje znajduj¹ce siê na rysunku planu
maj¹ charakter informacyjny.
§7
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustka.

§8
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustki, zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Ustce Nr VII/31/94 z dnia 8 grudnia 1994 r.,
opublikowany w Dzienniku Urzêdowym Województwa
S³upskiego Nr 42/94 r., poz. 232.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

2250
UCHWA£A Nr IX/78/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki Nr
23/28 we wsi Egiertowo.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1211 i Nr 214, poz. 1806) Rada
Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Somonino/obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Somonino/zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IX/33/89
Gminnej Rady Narodowej w Somoninie z dnia 26 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 24, poz. 172,
z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych, oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy dzia³kê Nr 23/28 we wsi Egiertowo
o pow. 1,1101 ha przeznacza siê pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne z us³ugami rzemios³a.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1MN, UR i 2MN, UR  przeznacza siê na zabudowê
mieszkaniow¹, jednorodzinn¹ z us³ugami rzemios³a 
11 dzia³ek.
Powierzchnia zabudowy 30% powierzchni ca³kowitej.
Nale¿y przeznaczyæ 15% powierzchni dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce.
Gabaryty budynków: 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿
12,0 m od poziomu terenu do kalenicy.
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Dachy spadziste o k¹cie nachylenia po³aci dachowej
220  450.
Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do drogi
dojazdowej KD.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy tymczasowej
typu: gara¿, budynek gospodarczy.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 6,0 m od drogi KD
i od drogi o numerze ewidencyjnym 26 ¯ukowo  Kocierzyna  25,0 m i od drogi o wojewódzkiej 224
Egiertowo  Somonino 20,0 m
a) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego  maksymalnie 6,0 m;
b) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
c) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,20 m;
d) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na
+ poddasze u¿ytkowe;
e) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwu  lub
wielospadowe;
f) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: 220  450;
g) dozwolone pokrycia dachów z dachówki ceramicznej i materia³ów dachówkopodobnych.
1.1.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do dzia³ki nr 23/28 z drogi KD2 ³¹cz¹cej dzia³kê Nr 23/27  przewidzian¹ na us³ugi rzemios³a, z
projektowan¹ drog¹ KD1.
KD1  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ do projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z us³ugami rzemios³a. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu: 8,0 m.
KD3  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 224 Egiertowo  Somonino. Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych
jak na rysunku planu: 5,0 m;
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie w³asnej dzia³ki.
1.2.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do systemu
zbiorczej kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni
cieków w S³awkach. Dopuszcza siê jako tymczasowe odprowadzenie cieków do ¿elbetowych
zbiorników na cieki z okresowym wywo¿eniem
cieków do oczyszczalni cieków w S³awkach;
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej  powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ek;
d) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
f) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
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grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.3.USTALENIA INNE:
a) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
b) uci¹¿liwoæ od prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej bezwzglêdnie inna ograniczyæ siê do granic
w³asnoci (terenów oznaczonych symbolem
MN,UR);
c) cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ
dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla
oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w S³awkach. Na terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt
poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji;
d) odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowaæ przez specjalistyczne,
koncesjonowane przedsiêbiorstwo;
e) osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowane prze specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo;
f) stan prawny dróg wydzielony na wy¿ej wymienionych dzia³kach powinien zapewniæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich
przyleg³ych;
g) wszystkie urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y lokalizowaæ poza liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi krajowej Nr 20;
h) w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi;
i) odleg³oæ planowanej zabudowy od drogi powinna byæ ustalona w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu ha³asu emitowanego przez ruch
pojazdów poruszaj¹cych siê po drodze krajowej.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dzia³ki Nr 23/28 we
wsi Egiertowo wykonany w skali 1: 500, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y.
Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania;
b) nieprzekraczalne linie zabudowy;
c) linie podzia³u wewnêtrznego;
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ug rzemios³a MN, UR;
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD;
f) zieleñ izolacyjna.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
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op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 8%.
§4
1)

2)
3)

4)

Zobowi¹zuje siê Wójta do:
niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Somoninie,
umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5

We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z pón. zm.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski

2251
UCHWA£A Nr IX/77/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Somonino dla dzia³ki
Nr 23/22 we wsi Egiertowo.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1211 i Nr 214, poz. 1806) Rada
Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Somonino/obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Somonino/zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IX/33/89
Gminnej Rady Narodowej w Somoninie z dnia 26 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 24, poz. 172,
z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê
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1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych, oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy dzia³kê Nr 23/22 we wsi Egiertowo o
pow. 1,1832 ha przeznacza siê pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne z us³ugami rzemios³a.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1MN, UR  przeznacza siê na zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ z us³ugami rzemios³a  7 dzia³ek.
Powierzchnia zabudowy 30% powierzchni ca³kowitej.
Nale¿y przeznaczyæ 15% powierzchni dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce.
Gabaryty budynków 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 12,0
m od poziomu terenu do kalenicy.
Dachy spadziste o k¹cie nachylenia po³aci dachowej
220-450.
Budynki usytuowane kalenic¹ równolegle do drogi dojazdowej KD.
Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy tymczasowej typu:
gara¿, budynek gospodarczy.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 6,0 m od drogi KD
i od drogi o numerze ewidencyjnym 26 ¯ukowo  Kocierzyna  25,0 m;
a) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego lub budynku gospodarczego  maksymalnie 6,0 m;
b) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
c) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,20 m;
d) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe;
e) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwu  lub wielospadowe;
f) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: 220-450;
g) dozwolone pokrycia dachów z dachówki ceramicznej i materia³ów dachówkopodobnych.
ZI  przeznacza siê na pas zieleni izolacyjnej, którego
celem jest ochrona istniej¹cego cieku wodnego
i jego prawid³owego przep³ywu z zachowaniem dostêpu do jego konserwacji, bez mo¿liwoci zakrzewienia i zadrzewienia.
1.1.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
W I etapie  do czasu realizacji obejcia tras¹ krajow¹
Nr 20, wszystkie dzia³ki obs³ugiwane bezporednio
przez drogê wewnêtrzn¹ dojazdow¹ o Nr ewid. gruntu 25, oraz projektowane ulice KD1.
Docelowo  po realizacji obejcia tras¹ drogi krajowej Nr 20 w Egiertowie, dzia³ki MN, UR obs³ugiwane
przez projektowany uk³ad w powi¹zaniu z drog¹ wojewódzk¹ Nr 24.
KD1  przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ do projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej z us³ugami rzemios³a. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu: 6,0 m.
KD3  przeznacza siê na projektowane obejcie drogowe drogi krajowej Nr 20. Wielkoæ terenu i powierzchni wed³ug rysunku planu. Dopuszcza siê tymczasowe u¿ytkowanie terenu. Do czasu realizacji obejcia drogowego teren mo¿e byæ u¿ytkowany ogrodniczo, bez prawa sta³ej zabudowy i stawiania ogrodzeñ na sta³ych fundamentach.
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Ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie w³asnej
dzia³ki.
1.2.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do systemu
zbiorczej kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni
cieków w S³awkach. Dopuszcza siê jako tymczasowe odprowadzenie cieków do ¿elbetowych
zbiorników na cieki z okresowym wywo¿eniem
cieków do oczyszczalni cieków w S³awkach;
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej  powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ek;
d) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
f) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.3.USTALENIA INNE:
a) obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
b) uci¹¿liwoæ od prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej bezwzglêdnie inna ograniczyæ siê do granic
w³asnoci (terenów oznaczonych symbolem
MN,UR);
c) cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ
dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla
oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w S³awkach. Na terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt
poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji;
d) odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowaæ przez specjalistyczne,
koncesjonowane przedsiêbiorstwo;
e) osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowane prze specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo;
f) stan prawny dróg wydzielony na wy¿ej wymienionych dzia³kach powinien zapewniæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich
przyleg³ych;
g) wszystkie urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y lokalizowaæ poza liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi krajowej Nr 20;
h) w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi;
i) odleg³oæ planowanej zabudowy od drogi powin-
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na byæ ustalona w oparciu o ocenê prognozowanego
poziomu ha³asu emitowanego przez ruch pojazdów poruszaj¹cych siê po drodze krajowej.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dzia³ki Nr 23/22 we
wsi Egiertowo wykonany w skali 1: 500, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y.
Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania;
b) nieprzekraczalne linie zabudowy;
c) linie podzia³u wewnêtrznego;
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ug rzemios³a MN, UR;
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD;
f) zieleñ izolacyjna
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 8%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Somoninie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z pón. zm.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski

2252
UCHWA£A Nr 1/34/2003
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
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1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pón. zm.), zgodnie z Uchwa³¹ Rady Gminy
Nr 80/140/99 z dnia 29 wrzenia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu gminy oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych do projektu bud¿etu, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
12.770.936
z tego:
1) dochody z podatków i op³at
2.725.167
2) udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
745.885
3) dochody komunalnych jednostek bud¿etowych
12.000
4) wp³aty jednostek gospodarki pozabud¿etowej

5) dochody z maj¹tku gminy
223.382
6) pozosta³e dochody w³asne
197.486
7) dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone
gminie z zakresu administracji rz¹dowej 1.467.200
8) subwencja z bud¿etu pañstwa
7.399.816
w tym subwencja na zadania owiatowe
6.124.137
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 1* do uchwa³y bud¿etowej.
§2
1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
14.251.306
w tym:
1) dotacje dla zak³adów bud¿etowych
221.000
2) dotacje dla instytucji kultury
300.000
3) wydatki na finansowanie inwestycji
1.134.000
4) dotacje dla niepublicznego przedszkola
126.319
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2* do
uchwa³y bud¿etowej.
§3
Bud¿et zamyka siê deficytem w wysokoci 1.480.370 z³.
§4
ród³em pokrycia deficytu bud¿etu gminy, o którym mowa
w § 3 jest kredyt bankowy d³ugoterminowy w kwocie
1.480.370 z³.
§5
Ustala siê przychody i wydatki jednostek gospodarki
pozabud¿etowej, w tym:
1) przychody w wysokoci
1.568.887
w tym:
dotacje z bud¿etu gminy
221.000
2) wydatki w wysokoci
1.518.000
Zestawienie przychodów i wydatków gospodarki pozabud¿etowej  Zak³adu Us³ug Publicznych  zawiera za³¹cznik nr 3* do uchwa³y bud¿etowej.
Wykaz dotacji dla jednostek gospodarki pozabud¿etowej  ZUP  zawiera za³¹cznik nr 4* do uchwa³y bud¿etowej.

przez administracjê rz¹dow¹ zawiera za³¹cznik nr 5* do
uchwa³y bud¿etowej.
§7
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury stanowi za³¹cznik nr 6* do uchwa³y bud¿etowej.
§8
Ustala siê rezerwy bud¿etowe ogó³em w wysokoci
100.000
w tym:
1) rezerwa ogólna w wysokoci do 1% wydatków bud¿etu gminy
100.000
§9
Wykaz zadañ inwestycyjnych, planowanych do realizacji w 2003 r., zawiera za³¹cznik nr 7* do uchwa³y bud¿etowej.
Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zawiera za³¹cznik nr 8* do uchwa³y bud¿etowej.
§ 10
Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi za³¹cznik nr 9* do uchwa³y bud¿etowej.
§ 11
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi za³¹cznik nr 10* do
uchwa³y bud¿etowej.
§ 12
Plan dochodów z tytu³u wydawanych zezwoleñ na
sprzeda¿ alkoholu oraz wydatków Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
stanowi za³¹cznik nr 11* do uchwa³y bud¿etowej.
§ 13
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
2. Dysponowania rezerwami okrelonymi w § 8 uchwa³y
bud¿etowej, które zosta³y utworzone z mocy art. 116
ust. 5 ustawy o finansach publicznych.
3. Zaci¹gania krótkoterminowych kredytów (po¿yczek) na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu gminy do kwoty 550.000,00 z³.
4. Samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do kwoty
550.000,00 z³ w roku bud¿etowym oraz do sp³aty zobowi¹zañ gminy.
5. Zaci¹gania kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych na finansowanie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach gminy do wysokoci 550.000,00 z³.
6. Deponowania rodków finansowych gminy w formie
lokat krótkoterminowych na rachunkach bankowych.
7. Przekazywania uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy paragrafami, z wyj¹tkiem wynagrodzeñ
i inwestycji.
§ 14
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

§6
Plan dochodów i wydatków zadañ zleconych gminie

* Za³¹czników Nr 1-11 nie publikuje siê.

 6005 

Poz. 2252, 2253

Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gmny
D. Purzycki

2253
UCHWA£A Nr V/38/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie Statutu So³ectwa B³otnik.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami So³ectwa B³otnik  Rada Gminy uchwala:
Statut So³ectwa B³otnik
ROZDZIA£ I
NAZWA I TEREN DZIA£ANIA SO£ECTWA
§1
1. Ogó³em mieszkañców wsi B³otnik stanowi so³ectwo
B³otnik.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa B³otnik jest wie B³otnik.
§2
1. So³ectwo wspólnie z Rad¹ Gminy i pozosta³ymi so³ectwami tworz¹ samorz¹d terytorialny w gminie.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
ROZDZIA£ II
ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§3
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnianie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
§4
Zadania okrelone w § 3 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach w ramach przyznanych mu kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa oraz przedstawionych do konsultacji projektów uchwa³ Rady Gminy w czêci dotycz¹cej
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw, których za³atwianie wykracza
poza mo¿liwoci So³ectwa.
§5
1. So³ectwo podejmuje uchwa³y w sprawach:
1) utrzymywania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach planu
perspektywicznego gminy,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2) planu zagospodarowania terenu wsi,
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi,
4) dróg wiejskich,
5) przeznaczenia rodków bêd¹cych w jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych.
2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wymienionych w
ust. 1 winny siê mieciæ w ramach rodków przewidzianych w bud¿ecie gminy lub posiadanych przez So³ectwo rodków finansowych.
3. Zadania wynikaj¹ce z uchwa³ So³ectwa realizowane s¹
w ramach planu perspektywicznego gminy.
§6
So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych
lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej albo o dopuszczenie So³ectwa do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi So³ectwa i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.
§7
Wspó³dzia³aj¹c z zainteresowanymi organizacjami politycznymi, spo³ecznymi i samorz¹dami, korzystaj¹c z
pomocy Rady Gminy, Wójta oraz wyspecjalizowanych
jednostek organizacyjnych, So³ectwo realizuje zadania
okrelone w § 3 ust. 1 pkt 2 w szczególnoci poprzez:
1) inicjowanie czynów spo³ecznych,
2) przeprowadzanie w So³ectwie akcji maj¹cych na celu
poprawê zdrowia mieszkañców, stanu sanitarnego,
porz¹dku i estetyki wsi,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej,
4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnoowiatowym, sportowym i wypoczynkowym,
5) organizowanie mieszkañców do poprawy stanu
ochrony przeciwpo¿arowej w So³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siedzkimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§9
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Organem uchwa³odawczym w So³ectwie jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym w So³ectwie jest So³tys.
Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e specjalistyczne organy samorz¹dowe (np. komisje), okrelaj¹c zakres ich zadañ.
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5. Kadencja organów So³ectwa, wymienionych w ust. 1
trwa 4 lata.
§ 10
1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci i demokratyzmu, kolegialnoci i jawnoci w pracy So³ectwa.
2. Organy So³ectwa, co najmniej raz w roku, obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO ORAZ WARUNKI
WA¯NOCI PODEJMOWANIA UCHWA£

2.
3.
4.
5.

mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Kieruje prac¹ Rady So³eckiej oraz reprezentuje So³ectwo.
Wykonuje czynnoci zwi¹zane z gospodarowaniem
rodkami finansowymi So³ectwa.
Bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy i mo¿e zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady So³eckiej.
Bierze udzia³ w posiedzeniach zarz¹dów organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie, zaprasza przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Rady So³eckiej oraz organizuje
inne formy wspó³dzia³ania.

§ 11

Rada So³ecka

Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do rad gmin.

§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 12

§ 17

1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa b¹d
Radê So³eck¹ lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/20 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno byæ zawo³ane
najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

1. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje So³tys w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na pó³rocze.
2. O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.

§ 13
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy, tj. poprzez
podanie do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, liczba
g³osów za jest wiêksza od po³owy wa¿nie oddanych
g³osów.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 14
Zebranie Wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej i inne organy samorz¹du,
2) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów So³ectwa,
3) podejmuje uchwa³y w sprawach okrelonych w § 5 ust.
1,
4) realizuje zadania okrelone w § 7.
ROZDZIA£ V
ORGANY WYKONAWCZE
SO£ECTWA I ZAKRES ICH ZADAÑ
SO£TYS
§ 15
So³tys:
1. Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê
i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c o tym

§ 18
Rada So³ecka:
1. Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i w § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c
o tym mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Zaprasza na zebranie wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania
spraw oraz przygotowuje projekty uchwa³ i opinii Zebrania Wiejskiego.
3. Opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy So³ectwa.
4. Wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
So³ectwa, o których mowa w § 7
5. Organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê, informuj¹c o wynikach
Zebranie Wiejskie.
6. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organami organizacji spo³ecznych i samorz¹dów w celu wspólnej realizacji zadañ.
Organy specjalistyczne (komisje)
§ 19
Organy specjalistyczne (komisje) w zakresie wydzielonych spraw:
1) prowadz¹ dzia³alnoæ organizatorsk¹,
2) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone przez Zebranie Wiejskie i Radê So³eck¹,
3) organizuj¹ i prowadz¹ dzia³ania kontrolne.
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ROZDZIA£ VI
SPOSÓB GOSPODAROWANIA
RODKAMI FINANSOWYMI
§ 20

rodki na fundusze So³ectwa mog¹ byæ wydzielone w
bud¿ecie Gminy Cedry Wielkie w formie rezerw celowych.
§ 21
1. Podstaw¹ uruchomienia rodków z rezerwy celowej
jest protokó³ z Zebrania Wiejskiego wraz z za³¹czon¹
list¹ obecnoci.
2. Fundusze So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na:
 infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ So³ectwa,
 utrzymanie zieleni w So³ectwie,
 budowê i remont dróg gminnych i chodników,
 zakup pozosta³ych rodków trwa³ych na cele rolnicze, owiatowe, kulturalne, sportowe, socjalne,
 poprawê warunków socjalno-bytowych dzieci i m³odzie¿y, ludzi starszych i niepe³nosprawnych oraz dotkniêtych wypadkami losowymi.
3. O przeznaczeniu funduszy So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
4. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ w bud¿ecie Gminy, którym dysponuje Wójt Gminy.

Dziennik Urzêdowy
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§ 26

1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów So³ectwa.
2. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatur, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ Przewodnicz¹cy
Zebrania i cz³onkowie Komisji.
§ 27
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów, zg³aszanych bezporednio przez uczestników Zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 22

§ 29

Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi wyznaczony pracownik Urzêdu Gminy.

O sposobie wyborów innych organów So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.

§ 23

§ 30

Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania
funduszu So³ectwa.

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej a tak¿e cz³onkowie
innych organów So³ectwa s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ So³ectwa lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

ROZDZIA£ VII
TERYB WYBORÓW, ODWO£YWANIA
CZ£ONKÓW ORGANÓW SO£ECTWA
ORAZ
UZUPE£NIANIA SK£ADU W TOKU KADENCJI
§ 24

§ 31

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór cz³onków Rady So³eckiej i So³tysa zwo³uje Wójt
Gminy, który okrela miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego.
2. Zebraniu przewodniczy Przewodnicz¹cy Zebrania, który wybierany jest sporód uczestników Zebrania.
3. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1, powinno byæ podane do
wiadomoci mieszkañców So³ectwa co najmniej na
7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Wójt Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady
So³eckiej przeprowadza samodzielnie Rada So³ecka,
informuj¹c o tym Wójta.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wg zasad okrelonych w § § 24-29.

§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów So³ectwa na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ
co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
2. W przypadku braku quorum okrelonym w ust. 1, Zebranie Wiejskie odbêdzie siê w tym samym dniu i tym
samym miejscu, o ½ godziny póniej od godziny podanej do wiadomoci mieszkañców i jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê obecnych uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

ROZDZIA£ VIII
ZASADY SK£ADANIA PRZEZ ORGANY SO£ECTWA
SPRAWOZDAÑ PRZED MIESZKAÑCAMI
§ 32
Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych w okresach
miêdzy zebraniami, a w szczególnoci o:
 opiniach wydanych w imieniu So³ectwa,
 realizacji uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 wa¿niejszych wp³ywach i wydatkach ze rodków finansowych So³ectwa,
 innych swoich dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców wsi.
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§ 33
1. Co najmniej raz w roku Rada So³ecka sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci, obejmuj¹ce ca³okszta³t
realizowanych zadañ, a w szczególnoci:
 wykonanie funduszy So³ectwa,
 realizacjê uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 efekty dzia³añ spo³eczno-organizatorskich, a zw³aszcza wyniki realizowanych czynów spo³ecznych, podejmowanych akcji wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi i samorz¹dowymi,
 wspó³pracê z Rad¹ Gminy i Wójtem,
 liczbê i tematykê odbytych Zebrañ Wiejskich, frekwencjê mieszkañców na Zebraniach oraz liczbê
odbytych posiedzeñ Rady So³eckiej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmowaæ równie¿ dzia³alnoæ So³tysa, a w szczególnoci jego udzia³ w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie oraz
inne czynnoci podejmowane jednoosobowo.
§ 34
1. So³tys obowi¹zany jest informowaæ mieszkañców o realizacji swoich zadañ z zakresu administracji samorz¹dowej.
2. Co najmniej raz w roku So³tys sk³ada sprawozdanie
z ca³okszta³tu swojej dzia³alnoci w tej dziedzinie,
a zw³aszcza inkasa nale¿noci podatkowych.
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 35
Wnioski dotycz¹ce zmian w Statucie Zebranie Wiejskie
przedk³ada Radzie Gminy.
§ 36
Traci moc uchwa³a Nr IV/20/90 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 wrzenia 1990 r. w sprawie ustalenia statutów so³ectw.
§ 37
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek
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UCHWA£A Nr V/39/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie Statutu So³ectwa Cedry Ma³e.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami So³ectwa Cedry Ma³e  Rada Gminy uchwala:
Statut So³ectwa Cedry Ma³e
ROZDZIA£ I
NAZWA I TEREN DZIA£ANIA SO£ECTWA
§1
1. Ogó³em mieszkañców wsi Cedry Ma³e stanowi so³ectwo Cedry Ma³e.

2. Terenem dzia³ania so³ectwa Cedry Ma³e jest wie Cedry Ma³e.
§2
1. So³ectwo wspólnie z Rad¹ Gminy i pozosta³ymi so³ectwami tworz¹ samorz¹d terytorialny w gminie.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
ROZDZIA£ II
ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§3
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnianie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
§4
Zadania okrelone w § 3 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach w ramach przyznanych mu kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa oraz przedstawionych do konsultacji projektów uchwa³ Rady Gminy w czêci dotycz¹cej
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw, których za³atwianie wykracza
poza mo¿liwoci So³ectwa.
§5
1. So³ectwo podejmuje uchwa³y w sprawach:
1) utrzymywania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach planu
perspektywicznego gminy,
2) planu zagospodarowania terenu wsi,
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi,
4) dróg wiejskich,
5) przeznaczenia rodków bêd¹cych w jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych.
2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wymienionych w
ust. 1 winny siê mieciæ w ramach rodków przewidzianych w bud¿ecie gminy lub posiadanych przez So³ectwo rodków finansowych.
3. Zadania wynikaj¹ce z uchwa³ So³ectwa realizowane s¹
w ramach planu perspektywicznego gminy.
§6
So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych
lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej albo o dopuszczenie So³ectwa do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi So³ectwa i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.
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§7

Wspó³dzia³aj¹c z zainteresowanymi organizacjami politycznymi, spo³ecznymi i samorz¹dami, korzystaj¹c z pomocy Rady Gminy, Wójta oraz wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, So³ectwo realizuje zadania okrelone w § 3 ust. 1 pkt 2 w szczególnoci poprzez:
1) inicjowanie czynów spo³ecznych,
2) przeprowadzanie w So³ectwie akcji maj¹cych na celu
poprawê zdrowia mieszkañców, stanu sanitarnego,
porz¹dku i estetyki wsi,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej,
4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnoowiatowym, sportowym i wypoczynkowym,
5) organizowanie mieszkañców do poprawy stanu
ochrony przeciwpo¿arowej w So³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siedzkimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§9
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Organem uchwa³odawczym w So³ectwie jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym w So³ectwie jest So³tys.
Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e specjalistyczne organy samorz¹dowe (np. komisje), okrelaj¹c zakres ich zadañ.
5. Kadencja organów So³ectwa, wymienionych w ust. 1
trwa 4 lata.
§ 10
1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci i demokratyzmu, kolegialnoci i jawnoci w pracy So³ectwa.
2. Organy So³ectwa, co najmniej raz w roku, obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO ORAZ WARUNKI
WA¯NOCI PODEJMOWANIA UCHWA£
§ 11
Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do rad gmin.
§ 12
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa b¹d
Radê So³eck¹ lub na pisemny wniosek:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) co najmniej 1/20 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno byæ zawo³ane
najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
§ 13
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy, tj. poprzez
podanie do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, liczba
g³osów za jest wiêksza od po³owy wa¿nie oddanych
g³osów.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 14
Zebranie Wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej i inne organy samorz¹du,
2) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów So³ectwa,
3) podejmuje uchwa³y w sprawach okrelonych w § 5 ust.
1,
4) realizuje zadania okrelone w § 7.
ROZDZIA£ V
ORGANY WYKONAWCZE
SO£ECTWA I ZAKRES ICH ZADAÑ
SO£TYS

1.

2.
3.
4.
5.

§ 15
So³tys:
Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê
i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c o tym
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Kieruje prac¹ Rady So³eckiej oraz reprezentuje So³ectwo.
Wykonuje czynnoci zwi¹zane z gospodarowaniem
rodkami finansowymi So³ectwa.
Bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy i mo¿e zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady So³eckiej.
Bierze udzia³ w posiedzeniach zarz¹dów organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie, zaprasza przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Rady So³eckiej oraz organizuje
inne formy wspó³dzia³ania.
Rada So³ecka
§ 16

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
§ 17
1. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje So³tys w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na pó³rocze.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.
§ 18
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Poz. 2254
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Rada So³ecka:
Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i w § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c
o tym mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Zaprasza na zebranie wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania
spraw oraz przygotowuje projekty uchwa³ i opinii Zebrania Wiejskiego.
Opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy So³ectwa.
Wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
So³ectwa, o których mowa w § 7
Organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê, informuj¹c o wynikach
Zebranie Wiejskie.
Wspó³dzia³a z w³aciwymi organami organizacji spo³ecznych i samorz¹dów w celu wspólnej realizacji zadañ.
Organy specjalistyczne (komisje)
§ 19

Organy specjalistyczne (komisje) w zakresie wydzielonych spraw:
1) prowadz¹ dzia³alnoæ organizatorsk¹,
2) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone przez Zebranie Wiejskie i Radê So³eck¹,
3) organizuj¹ i prowadz¹ dzia³ania kontrolne.
ROZDZIA£ VI
SPOSÓB GOSPODAROWANIA
RODKAMI FINANSOWYMI
§ 20
rodki na fundusze So³ectwa mog¹ byæ wydzielone w
bud¿ecie Gminy Cedry Wielkie w formie rezerw celowych.
§ 21
1. Podstaw¹ uruchomienia rodków z rezerwy celowej
jest protokó³ z Zebrania Wiejskiego wraz z za³¹czon¹
list¹ obecnoci.
2. Fundusze So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na:
 infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ So³ectwa,
 utrzymanie zieleni w So³ectwie,
 budowê i remont dróg gminnych i chodników,
 zakup pozosta³ych rodków trwa³ych na cele rolnicze, owiatowe, kulturalne, sportowe, socjalne,
 poprawê warunków socjalno-bytowych dzieci i m³odzie¿y, ludzi starszych i niepe³nosprawnych oraz dotkniêtych wypadkami losowymi.
3. O przeznaczeniu funduszy So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
4. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ w bud¿ecie Gminy, którym dysponuje Wójt Gminy.

§ 22
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi wyznaczony pracownik Urzêdu Gminy.
§ 23
Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania
funduszu So³ectwa.
ROZDZIA£ VII
TERYB WYBORÓW, ODWO£YWANIA
CZ£ONKÓW ORGANÓW SO£ECTWA
ORAZ
UZUPE£NIANIA SK£ADU W TOKU KADENCJI
§ 24
1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór cz³onków Rady So³eckiej i So³tysa zwo³uje Wójt
Gminy, który okrela miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego.
2. Zebraniu przewodniczy Przewodnicz¹cy Zebrania, który wybierany jest sporód uczestników Zebrania.
3. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1, powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów So³ectwa na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ
co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
2. W przypadku braku quorum okrelonym w ust. 1, Zebranie Wiejskie odbêdzie siê w tym samym dniu i tym
samym miejscu, o ½ godziny póniej od godziny podanej do wiadomoci mieszkañców i jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê obecnych uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
§ 26
1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów So³ectwa.
2. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatur, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ Przewodnicz¹cy
Zebrania i cz³onkowie Komisji.
§ 27
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów, zg³aszanych bezporednio przez uczestników Zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
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§ 29

O sposobie wyborów innych organów So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
§ 30
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej a tak¿e cz³onkowie
innych organów So³ectwa s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ So³ectwa lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 31
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Wójt Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady
So³eckiej przeprowadza samodzielnie Rada So³ecka,
informuj¹c o tym Wójta.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wg zasad okrelonych w § § 24-29.
ROZDZIA£ VIII
ZASADY SK£ADANIA PRZEZ ORGANY SO£ECTWA
SPRAWOZDAÑ PRZED MIESZKAÑCAMI
§ 32
Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych w okresach
miêdzy zebraniami, a w szczególnoci o:
 opiniach wydanych w imieniu So³ectwa,
 realizacji uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 wa¿niejszych wp³ywach i wydatkach ze rodków finansowych So³ectwa,
 innych swoich dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców wsi.
§ 33
1. Co najmniej raz w roku Rada So³ecka sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci, obejmuj¹ce ca³okszta³t
realizowanych zadañ, a w szczególnoci:
 wykonanie funduszy So³ectwa,
 realizacjê uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 efekty dzia³añ spo³eczno-organizatorskich, a zw³aszcza wyniki realizowanych czynów spo³ecznych, podejmowanych akcji wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi i samorz¹dowymi,
 wspó³pracê z Rad¹ Gminy i Wójtem,
 liczbê i tematykê odbytych Zebrañ Wiejskich, frekwencjê mieszkañców na Zebraniach oraz liczbê
odbytych posiedzeñ Rady So³eckiej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmowaæ równie¿ dzia³alnoæ So³tysa, a w szczególnoci jego udzia³ w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie oraz
inne czynnoci podejmowane jednoosobowo.
§ 34
1. So³tys obowi¹zany jest informowaæ mieszkañców o realizacji swoich zadañ z zakresu administracji samorz¹dowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Co najmniej raz w roku So³tys sk³ada sprawozdanie
z ca³okszta³tu swojej dzia³alnoci w tej dziedzinie,
a zw³aszcza inkasa nale¿noci podatkowych.
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 35
Wnioski dotycz¹ce zmian w Statucie Zebranie Wiejskie
przedk³ada Radzie Gminy.
§ 36
Traci moc uchwa³a Nr IV/20/90 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 wrzenia 1990 r. w sprawie ustalenia statutów so³ectw.
§ 37
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

2255
UCHWA£A Nr V/40/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie Statutu So³ectwa Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami So³ectwa Cedry Wielkie  Rada Gminy uchwala:
Statut So³ectwa Cedry Wielkie
ROZDZIA£ I
NAZWA I TEREN DZIA£ANIA SO£ECTWA
§1
1. Ogó³em mieszkañców wsi Cedry Wielkie stanowi so³ectwo Cedry Wielkie.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa Cedry Wielkie jest wie
Cedry Wielkie.
§2
1. So³ectwo wspólnie z Rad¹ Gminy i pozosta³ymi so³ectwami tworz¹ samorz¹d terytorialny w gminie.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
ROZDZIA£ II
ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§3
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnianie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2255
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§4
Zadania okrelone w § 3 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach w ramach przyznanych mu kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa oraz przedstawionych do konsultacji projektów uchwa³ Rady Gminy w czêci dotycz¹cej
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw, których za³atwianie wykracza
poza mo¿liwoci So³ectwa.
§5
1. So³ectwo podejmuje uchwa³y w sprawach:
1) utrzymywania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach planu perspektywicznego gminy,
2) planu zagospodarowania terenu wsi,
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi,
4) dróg wiejskich,
5) przeznaczenia rodków bêd¹cych w jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych.
2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wymienionych w
ust. 1 winny siê mieciæ w ramach rodków przewidzianych w bud¿ecie gminy lub posiadanych przez So³ectwo rodków finansowych.
3. Zadania wynikaj¹ce z uchwa³ So³ectwa realizowane s¹
w ramach planu perspektywicznego gminy.
§6
So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych
lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej albo o dopuszczenie So³ectwa do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi So³ectwa i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.
§7
Wspó³dzia³aj¹c z zainteresowanymi organizacjami politycznymi, spo³ecznymi i samorz¹dami, korzystaj¹c z pomocy Rady Gminy, Wójta oraz wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, So³ectwo realizuje zadania okrelone w § 3 ust. 1 pkt 2 w szczególnoci poprzez:
1) inicjowanie czynów spo³ecznych,
2) przeprowadzanie w So³ectwie akcji maj¹cych na celu
poprawê zdrowia mieszkañców, stanu sanitarnego,
porz¹dku i estetyki wsi,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej,
4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnoowiatowym, sportowym i wypoczynkowym,
5) organizowanie mieszkañców do poprawy stanu
ochrony przeciwpo¿arowej w So³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

zuje wspó³pracê z s¹siedzkimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§9
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Organem uchwa³odawczym w So³ectwie jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym w So³ectwie jest So³tys.
Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e specjalistyczne organy samorz¹dowe (np. komisje), okrelaj¹c zakres ich zadañ.
5. Kadencja organów So³ectwa, wymienionych w ust. 1
trwa 4 lata.
§ 10
1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci i demokratyzmu, kolegialnoci i jawnoci w pracy So³ectwa.
2. Organy So³ectwa, co najmniej raz w roku, obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO ORAZ WARUNKI
WA¯NOCI PODEJMOWANIA UCHWA£
§ 11
Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do rad gmin.
§ 12
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa b¹d
Radê So³eck¹ lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/20 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno byæ zawo³ane
najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
§ 13
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy, tj. poprzez
podanie do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, liczba
g³osów za jest wiêksza od po³owy wa¿nie oddanych
g³osów.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.

§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, So³ectwo nawi¹-

§ 14
Zebranie Wiejskie:
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1) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej i inne organy samorz¹du,
2) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów So³ectwa,
3) podejmuje uchwa³y w sprawach okrelonych w § 5
ust. 1,
4) realizuje zadania okrelone w § 7.

5. Organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê, informuj¹c o wynikach
Zebranie Wiejskie.
6. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organami organizacji spo³ecznych i samorz¹dów w celu wspólnej realizacji zadañ.

ROZDZIA£ V
ORGANY WYKONAWCZE
SO£ECTWA I ZAKRES ICH ZADAÑ

§ 19

SO£TYS

1.

2.
3.
4.
5.

§ 15
So³tys:
Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê
i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c o tym
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Kieruje prac¹ Rady So³eckiej oraz reprezentuje So³ectwo.
Wykonuje czynnoci zwi¹zane z gospodarowaniem
rodkami finansowymi So³ectwa.
Bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy i mo¿e zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady So³eckiej.
Bierze udzia³ w posiedzeniach zarz¹dów organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie, zaprasza przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Rady So³eckiej oraz organizuje
inne formy wspó³dzia³ania.
Rada So³ecka
§ 16

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
§ 17
1. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje So³tys w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na pó³rocze.
2. O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.
§ 18
1.

2.

3.
4.

Rada So³ecka:
Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i w § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c
o tym mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Zaprasza na zebranie wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania
spraw oraz przygotowuje projekty uchwa³ i opinii Zebrania Wiejskiego.
Opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy So³ectwa.
Wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
So³ectwa, o których mowa w § 7

Organy specjalistyczne (komisje)
Organy specjalistyczne (komisje) w zakresie wydzielonych spraw:
1) prowadz¹ dzia³alnoæ organizatorsk¹,
2) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone przez Zebranie Wiejskie i Radê So³eck¹,
3) organizuj¹ i prowadz¹ dzia³ania kontrolne.
ROZDZIA£ VI
SPOSÓB GOSPODAROWANIA
RODKAMI FINANSOWYMI
§ 20
rodki na fundusze So³ectwa mog¹ byæ wydzielone w
bud¿ecie Gminy Cedry Wielkie w formie rezerw celowych.
§ 21
1. Podstaw¹ uruchomienia rodków z rezerwy celowej
jest protokó³ z Zebrania Wiejskiego wraz z za³¹czon¹
list¹ obecnoci.
2. Fundusze So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na:
 infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ So³ectwa,
 utrzymanie zieleni w So³ectwie,
 budowê i remont dróg gminnych i chodników,
 zakup pozosta³ych rodków trwa³ych na cele rolnicze, owiatowe, kulturalne, sportowe, socjalne,
 poprawê warunków socjalno-bytowych dzieci i m³odzie¿y, ludzi starszych i niepe³nosprawnych oraz dotkniêtych wypadkami losowymi.
3. O przeznaczeniu funduszy So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
4. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ w bud¿ecie Gminy, którym dysponuje Wójt Gminy.
§ 22
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi wyznaczony pracownik Urzêdu Gminy.
§ 23
Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania
funduszu So³ectwa.
ROZDZIA£ VII
TERYB WYBORÓW, ODWO£YWANIA
CZ£ONKÓW ORGANÓW SO£ECTWA
ORAZ
UZUPE£NIANIA SK£ADU W TOKU KADENCJI
§ 24
1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór cz³onków Rady So³eckiej i So³tysa zwo³uje Wójt
Gminy, który okrela miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego.
2. Zebraniu przewodniczy Przewodnicz¹cy Zebrania, który wybierany jest sporód uczestników Zebrania.
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3. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1, powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów So³ectwa na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ
co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
2. W przypadku braku quorum okrelonym w ust. 1, Zebranie Wiejskie odbêdzie siê w tym samym dniu i tym
samym miejscu, o ½ godziny póniej od godziny podanej do wiadomoci mieszkañców i jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê obecnych uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
§ 26
1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów So³ectwa.
2. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatur, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ Przewodnicz¹cy
Zebrania i cz³onkowie Komisji.
§ 27
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów, zg³aszanych bezporednio przez uczestników Zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
O sposobie wyborów innych organów So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
§ 30
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej a tak¿e cz³onkowie
innych organów So³ectwa s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ So³ectwa lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wg zasad okrelonych w § § 24-29.
ROZDZIA£ VIII
ZASADY SK£ADANIA PRZEZ ORGANY SO£ECTWA
SPRAWOZDAÑ PRZED MIESZKAÑCAMI
§ 32
Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych w okresach
miêdzy zebraniami, a w szczególnoci o:
 opiniach wydanych w imieniu So³ectwa,
 realizacji uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 wa¿niejszych wp³ywach i wydatkach ze rodków finansowych So³ectwa,
 innych swoich dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców wsi.
§ 33
1. Co najmniej raz w roku Rada So³ecka sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci, obejmuj¹ce ca³okszta³t
realizowanych zadañ, a w szczególnoci:
 wykonanie funduszy So³ectwa,
 realizacjê uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 efekty dzia³añ spo³eczno-organizatorskich, a zw³aszcza wyniki realizowanych czynów spo³ecznych, podejmowanych akcji wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi i samorz¹dowymi,
 wspó³pracê z Rad¹ Gminy i Wójtem,
 liczbê i tematykê odbytych Zebrañ Wiejskich, frekwencjê mieszkañców na Zebraniach oraz liczbê
odbytych posiedzeñ Rady So³eckiej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmowaæ równie¿ dzia³alnoæ So³tysa, a w szczególnoci jego udzia³ w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie oraz
inne czynnoci podejmowane jednoosobowo.
§ 34
1. So³tys obowi¹zany jest informowaæ mieszkañców o realizacji swoich zadañ z zakresu administracji samorz¹dowej.
2. Co najmniej raz w roku So³tys sk³ada sprawozdanie
z ca³okszta³tu swojej dzia³alnoci w tej dziedzinie,
a zw³aszcza inkasa nale¿noci podatkowych.
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 35
Wnioski dotycz¹ce zmian w Statucie Zebranie Wiejskie
przedk³ada Radzie Gminy.
§ 36
Traci moc uchwa³a Nr IV/20/90 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 wrzenia 1990 r. w sprawie ustalenia statutów so³ectw.

§ 31

§ 37

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Wójt Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady
So³eckiej przeprowadza samodzielnie Rada So³ecka,
informuj¹c o tym Wójta.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek
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UCHWA£A Nr V/41/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie Statutu So³ectwa D³ugie Pole.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami So³ectwa D³ugie Pole  Rada Gminy uchwala:
Statut So³ectwa D³ugie Pole
ROZDZIA£ I
NAZWA I TEREN DZIA£ANIA SO£ECTWA
§1
1. Ogó³em mieszkañców wsi D³ugie Pole stanowi so³ectwo D³ugie Pole.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa D³ugie Pole jest wie D³ugie Pole.
§2
1. So³ectwo wspólnie z Rad¹ Gminy i pozosta³ymi so³ectwami tworz¹ samorz¹d terytorialny w gminie.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
ROZDZIA£ II
ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§3
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnianie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
§4
Zadania okrelone w § 3 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach w ramach przyznanych mu kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa oraz przedstawionych do konsultacji projektów uchwa³ Rady Gminy w czêci dotycz¹cej
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw, których za³atwianie wykracza
poza mo¿liwoci So³ectwa.
§5
1. So³ectwo podejmuje uchwa³y w sprawach:
1) utrzymywania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach planu perspektywicznego gminy,
2) planu zagospodarowania terenu wsi,
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi,
4) dróg wiejskich,
5) przeznaczenia rodków bêd¹cych w jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych.

Dziennik Urzêdowy
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2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wymienionych w
ust. 1 winny siê mieciæ w ramach rodków przewidzianych w bud¿ecie gminy lub posiadanych przez So³ectwo rodków finansowych.
3. Zadania wynikaj¹ce z uchwa³ So³ectwa realizowane s¹
w ramach planu perspektywicznego gminy.
§6
So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych
lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej albo o dopuszczenie So³ectwa do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi So³ectwa i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.
§7
Wspó³dzia³aj¹c z zainteresowanymi organizacjami politycznymi, spo³ecznymi i samorz¹dami, korzystaj¹c z pomocy Rady Gminy, Wójta oraz wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, So³ectwo realizuje zadania okrelone w § 3 ust. 1 pkt 2 w szczególnoci poprzez:
1) inicjowanie czynów spo³ecznych,
2) przeprowadzanie w So³ectwie akcji maj¹cych na celu
poprawê zdrowia mieszkañców, stanu sanitarnego,
porz¹dku i estetyki wsi,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej,
4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnoowiatowym, sportowym i wypoczynkowym,
5) organizowanie mieszkañców do poprawy stanu
ochrony przeciwpo¿arowej w So³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siedzkimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§9
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Organem uchwa³odawczym w So³ectwie jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym w So³ectwie jest So³tys.
Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e specjalistyczne organy samorz¹dowe (np. komisje), okrelaj¹c zakres ich zadañ.
5. Kadencja organów So³ectwa, wymienionych w ust. 1
trwa 4 lata.
§ 10
1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzega-
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ROZDZIA£ IV
ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO ORAZ WARUNKI
WA¯NOCI PODEJMOWANIA UCHWA£

3. Wykonuje czynnoci zwi¹zane z gospodarowaniem
rodkami finansowymi So³ectwa.
4. Bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy i mo¿e zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady So³eckiej.
5. Bierze udzia³ w posiedzeniach zarz¹dów organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie, zaprasza przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Rady So³eckiej oraz organizuje
inne formy wspó³dzia³ania.

§ 11

Rada So³ecka

Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do rad gmin.

§ 16

nie zasad samorz¹dnoci i demokratyzmu, kolegialnoci i jawnoci w pracy So³ectwa.
2. Organy So³ectwa, co najmniej raz w roku, obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.

§ 12
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa b¹d
Radê So³eck¹ lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/20 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno byæ zawo³ane
najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
§ 13
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy, tj. poprzez
podanie do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, liczba
g³osów za jest wiêksza od po³owy wa¿nie oddanych
g³osów.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 14
Zebranie Wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej i inne organy samorz¹du,
2) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów So³ectwa,
3) podejmuje uchwa³y w sprawach okrelonych w § 5
ust. 1,
4) realizuje zadania okrelone w § 7.
ROZDZIA£ V
ORGANY WYKONAWCZE
SO£ECTWA I ZAKRES ICH ZADAÑ
SO£TYS
§ 15
So³tys:
1. Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê
i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c o tym
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Kieruje prac¹ Rady So³eckiej oraz reprezentuje So³ectwo.

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
§ 17
1. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje So³tys w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na pó³rocze.
2. O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.
§ 18
Rada So³ecka:
1. Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i w § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c
o tym mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Zaprasza na zebranie wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania
spraw oraz przygotowuje projekty uchwa³ i opinii Zebrania Wiejskiego.
3. Opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy So³ectwa.
4. Wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
So³ectwa, o których mowa w § 7
5. Organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê, informuj¹c o wynikach
Zebranie Wiejskie.
6. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organami organizacji spo³ecznych i samorz¹dów w celu wspólnej realizacji zadañ.
Organy specjalistyczne (komisje)
§ 19
Organy specjalistyczne (komisje) w zakresie wydzielonych spraw:
1) prowadz¹ dzia³alnoæ organizatorsk¹,
2) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone przez Zebranie Wiejskie i Radê So³eck¹,
3) organizuj¹ i prowadz¹ dzia³ania kontrolne.
ROZDZIA£ VI
SPOSÓB GOSPODAROWANIA
RODKAMI FINANSOWYMI
§ 20
rodki na fundusze So³ectwa mog¹ byæ wydzielone w
bud¿ecie Gminy Cedry Wielkie w formie rezerw celowych.
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nie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ Przewodnicz¹cy
Zebrania i cz³onkowie Komisji.

1. Podstaw¹ uruchomienia rodków z rezerwy celowej
jest protokó³ z Zebrania Wiejskiego wraz z za³¹czon¹
list¹ obecnoci.
2. Fundusze So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na:
 infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ So³ectwa,
 utrzymanie zieleni w So³ectwie,
 budowê i remont dróg gminnych i chodników,
 zakup pozosta³ych rodków trwa³ych na cele rolnicze, owiatowe, kulturalne, sportowe, socjalne,
 poprawê warunków socjalno-bytowych dzieci i m³odzie¿y, ludzi starszych i niepe³nosprawnych oraz dotkniêtych wypadkami losowymi.
3. O przeznaczeniu funduszy So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
4. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ w bud¿ecie Gminy, którym dysponuje Wójt Gminy.

1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów, zg³aszanych bezporednio przez uczestników Zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub innych niskich pobudek.

§ 22

§ 29

Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi wyznaczony pracownik Urzêdu Gminy.

O sposobie wyborów innych organów So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.

§ 23

§ 30

Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania
funduszu So³ectwa.
ROZDZIA£ VII
TERYB WYBORÓW, ODWO£YWANIA
CZ£ONKÓW ORGANÓW SO£ECTWA
ORAZ
UZUPE£NIANIA SK£ADU W TOKU KADENCJI

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej a tak¿e cz³onkowie
innych organów So³ectwa s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ So³ectwa lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 24

§ 31

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór cz³onków Rady So³eckiej i So³tysa zwo³uje Wójt
Gminy, który okrela miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego.
2. Zebraniu przewodniczy Przewodnicz¹cy Zebrania, który wybierany jest sporód uczestników Zebrania.
3. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1, powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Wójt Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady
So³eckiej przeprowadza samodzielnie Rada So³ecka,
informuj¹c o tym Wójta.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wg zasad okrelonych w § § 24-29.

§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów So³ectwa na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ
co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
2. W przypadku braku quorum okrelonym w ust. 1, Zebranie Wiejskie odbêdzie siê w tym samym dniu i tym
samym miejscu, o ½ godziny póniej od godziny podanej do wiadomoci mieszkañców i jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê obecnych uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
§ 26
1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów So³ectwa.
2. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatur, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³osze-

§ 27

§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

ROZDZIA£ VIII
ZASADY SK£ADANIA PRZEZ ORGANY SO£ECTWA
SPRAWOZDAÑ PRZED MIESZKAÑCAMI
§ 32
Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych w okresach
miêdzy zebraniami, a w szczególnoci o:
 opiniach wydanych w imieniu So³ectwa,
 realizacji uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 wa¿niejszych wp³ywach i wydatkach ze rodków finansowych So³ectwa,
 innych swoich dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców wsi.
§ 33
1. Co najmniej raz w roku Rada So³ecka sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci, obejmuj¹ce ca³okszta³t
realizowanych zadañ, a w szczególnoci:
 wykonanie funduszy So³ectwa,
 realizacjê uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
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 efekty dzia³añ spo³eczno-organizatorskich, a zw³aszcza wyniki realizowanych czynów spo³ecznych, podejmowanych akcji wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi i samorz¹dowymi,
 wspó³pracê z Rad¹ Gminy i Wójtem,
 liczbê i tematykê odbytych Zebrañ Wiejskich, frekwencjê mieszkañców na Zebraniach oraz liczbê
odbytych posiedzeñ Rady So³eckiej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmowaæ równie¿ dzia³alnoæ So³tysa, a w szczególnoci jego udzia³ w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie oraz
inne czynnoci podejmowane jednoosobowo.
§ 34
1. So³tys obowi¹zany jest informowaæ mieszkañców o realizacji swoich zadañ z zakresu administracji samorz¹dowej.
2. Co najmniej raz w roku So³tys sk³ada sprawozdanie
z ca³okszta³tu swojej dzia³alnoci w tej dziedzinie,
a zw³aszcza inkasa nale¿noci podatkowych.
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 35
Wnioski dotycz¹ce zmian w Statucie Zebranie Wiejskie
przedk³ada Radzie Gminy.
§ 36
Traci moc uchwa³a Nr IV/20/90 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 wrzenia 1990 r. w sprawie ustalenia statutów so³ectw.
§ 37
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

2257
UCHWA£A Nr V/42/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie Statutu So³ectwa Giemlice.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami So³ectwa Giemlice  Rada Gminy uchwala:
Statut So³ectwa Giemlice
ROZDZIA£ I
NAZWA I TEREN DZIA£ANIA SO£ECTWA
§1
1. Ogó³em mieszkañców wsi Giemlice stanowi so³ectwo
Giemlice.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa Giemlice jest wie Giemlice.

§2
1. So³ectwo wspólnie z Rad¹ Gminy i pozosta³ymi so³ectwami tworz¹ samorz¹d terytorialny w gminie.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
ROZDZIA£ II
ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§3
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnianie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
§4
Zadania okrelone w § 3 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach w ramach przyznanych mu kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa oraz przedstawionych do konsultacji projektów uchwa³ Rady Gminy w czêci dotycz¹cej
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw, których za³atwianie wykracza
poza mo¿liwoci So³ectwa.
§5
1. So³ectwo podejmuje uchwa³y w sprawach:
1) utrzymywania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach planu
perspektywicznego gminy,
2) planu zagospodarowania terenu wsi,
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi,
4) dróg wiejskich,
5) przeznaczenia rodków bêd¹cych w jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych.
2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wymienionych w
ust. 1 winny siê mieciæ w ramach rodków przewidzianych w bud¿ecie gminy lub posiadanych przez So³ectwo rodków finansowych.
3. Zadania wynikaj¹ce z uchwa³ So³ectwa realizowane s¹
w ramach planu perspektywicznego gminy.
§6
So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych
lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej albo o dopuszczenie So³ectwa do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi So³ectwa i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.
§7
Wspó³dzia³aj¹c z zainteresowanymi organizacjami poli-
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tycznymi, spo³ecznymi i samorz¹dami, korzystaj¹c z pomocy Rady Gminy, Wójta oraz wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, So³ectwo realizuje zadania okrelone w § 3 ust. 1 pkt 2 w szczególnoci poprzez:
1) inicjowanie czynów spo³ecznych,
2) przeprowadzanie w So³ectwie akcji maj¹cych na celu
poprawê zdrowia mieszkañców, stanu sanitarnego,
porz¹dku i estetyki wsi,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej,
4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnoowiatowym, sportowym i wypoczynkowym,
5) organizowanie mieszkañców do poprawy stanu
ochrony przeciwpo¿arowej w So³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siedzkimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§9
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Organem uchwa³odawczym w So³ectwie jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym w So³ectwie jest So³tys.
Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e specjalistyczne organy samorz¹dowe (np. komisje), okrelaj¹c zakres ich zadañ.
5. Kadencja organów So³ectwa, wymienionych w ust. 1
trwa 4 lata.
§ 10
1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci i demokratyzmu, kolegialnoci i jawnoci w pracy So³ectwa.
2. Organy So³ectwa, co najmniej raz w roku, obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO ORAZ WARUNKI
WA¯NOCI PODEJMOWANIA UCHWA£
§ 11
Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do rad gmin.
§ 12
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa b¹d
Radê So³eck¹ lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/20 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Wójta.
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2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno byæ zawo³ane
najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
§ 13
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy, tj. poprzez
podanie do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, liczba
g³osów za jest wiêksza od po³owy wa¿nie oddanych
g³osów.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 14
Zebranie Wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej i inne organy samorz¹du,
2) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów So³ectwa,
3) podejmuje uchwa³y w sprawach okrelonych w § 5
ust. 1,
4) realizuje zadania okrelone w § 7.
ROZDZIA£ V
ORGANY WYKONAWCZE
SO£ECTWA I ZAKRES ICH ZADAÑ
SO£TYS

1.

2.
3.
4.
5.

§ 15
So³tys:
Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê
i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c o tym
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Kieruje prac¹ Rady So³eckiej oraz reprezentuje So³ectwo.
Wykonuje czynnoci zwi¹zane z gospodarowaniem
rodkami finansowymi So³ectwa.
Bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy i mo¿e zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady So³eckiej.
Bierze udzia³ w posiedzeniach zarz¹dów organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie, zaprasza przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Rady So³eckiej oraz organizuje
inne formy wspó³dzia³ania.
Rada So³ecka
§ 16

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
§ 17
1. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje So³tys w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na pó³rocze.
2. O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.
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§ 18

§ 23

Rada So³ecka:
1. Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i w § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c
o tym mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Zaprasza na zebranie wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania
spraw oraz przygotowuje projekty uchwa³ i opinii Zebrania Wiejskiego.
3. Opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy So³ectwa.
4. Wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
So³ectwa, o których mowa w § 7
5. Organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê, informuj¹c o wynikach
Zebranie Wiejskie.
6. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organami organizacji spo³ecznych i samorz¹dów w celu wspólnej realizacji zadañ.

Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania
funduszu So³ectwa.

Organy specjalistyczne (komisje)

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów So³ectwa na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ
co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
2. W przypadku braku quorum okrelonym w ust. 1, Zebranie Wiejskie odbêdzie siê w tym samym dniu i tym
samym miejscu, o ½ godziny póniej od godziny podanej do wiadomoci mieszkañców i jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê obecnych uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

§ 19
Organy specjalistyczne (komisje) w zakresie wydzielonych spraw:
1) prowadz¹ dzia³alnoæ organizatorsk¹,
2) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone przez Zebranie Wiejskie i Radê So³eck¹,
3) organizuj¹ i prowadz¹ dzia³ania kontrolne.
ROZDZIA£ VI
SPOSÓB GOSPODAROWANIA
RODKAMI FINANSOWYMI
§ 20
rodki na fundusze So³ectwa mog¹ byæ wydzielone w
bud¿ecie Gminy Cedry Wielkie w formie rezerw celowych.
§ 21

ROZDZIA£ VII
TERYB WYBORÓW, ODWO£YWANIA
CZ£ONKÓW ORGANÓW SO£ECTWA
ORAZ
UZUPE£NIANIA SK£ADU W TOKU KADENCJI
§ 24
1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór cz³onków Rady So³eckiej i So³tysa zwo³uje Wójt
Gminy, który okrela miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego.
2. Zebraniu przewodniczy Przewodnicz¹cy Zebrania, który wybierany jest sporód uczestników Zebrania.
3. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1, powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.
§ 25

§ 26
1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów So³ectwa.
2. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatur, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ Przewodnicz¹cy
Zebrania i cz³onkowie Komisji.

1. Podstaw¹ uruchomienia rodków z rezerwy celowej
jest protokó³ z Zebrania Wiejskiego wraz z za³¹czon¹
list¹ obecnoci.
2. Fundusze So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na:
 infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ So³ectwa,
 utrzymanie zieleni w So³ectwie,
 budowê i remont dróg gminnych i chodników,
 zakup pozosta³ych rodków trwa³ych na cele rolnicze, owiatowe, kulturalne, sportowe, socjalne,
 poprawê warunków socjalno-bytowych dzieci i m³odzie¿y, ludzi starszych i niepe³nosprawnych oraz dotkniêtych wypadkami losowymi.
3. O przeznaczeniu funduszy So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
4. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ w bud¿ecie Gminy, którym dysponuje Wójt Gminy.

1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów, zg³aszanych bezporednio przez uczestników Zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub innych niskich pobudek.

§ 22

§ 29

Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi wyznaczony pracownik Urzêdu Gminy.

O sposobie wyborów innych organów So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.

§ 27

§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
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§ 30

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej a tak¿e cz³onkowie
innych organów So³ectwa s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ So³ectwa lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 35

Wnioski dotycz¹ce zmian w Statucie Zebranie Wiejskie
przedk³ada Radzie Gminy.
§ 36
Traci moc uchwa³a Nr IV/20/90 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 wrzenia 1990 r. w sprawie ustalenia statutów so³ectw.

§ 31

§ 37

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Wójt Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady
So³eckiej przeprowadza samodzielnie Rada So³ecka,
informuj¹c o tym Wójta.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wg zasad okrelonych w § § 24-29.

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

ROZDZIA£ VIII
ZASADY SK£ADANIA PRZEZ ORGANY SO£ECTWA
SPRAWOZDAÑ PRZED MIESZKAÑCAMI
§ 32
Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych w okresach
miêdzy zebraniami, a w szczególnoci o:
 opiniach wydanych w imieniu So³ectwa,
 realizacji uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 wa¿niejszych wp³ywach i wydatkach ze rodków finansowych So³ectwa,
 innych swoich dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców wsi.
§ 33
1. Co najmniej raz w roku Rada So³ecka sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci, obejmuj¹ce ca³okszta³t
realizowanych zadañ, a w szczególnoci:
 wykonanie funduszy So³ectwa,
 realizacjê uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 efekty dzia³añ spo³eczno-organizatorskich, a zw³aszcza wyniki realizowanych czynów spo³ecznych, podejmowanych akcji wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi i samorz¹dowymi,
 wspó³pracê z Rad¹ Gminy i Wójtem,
 liczbê i tematykê odbytych Zebrañ Wiejskich, frekwencjê mieszkañców na Zebraniach oraz liczbê
odbytych posiedzeñ Rady So³eckiej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmowaæ równie¿ dzia³alnoæ So³tysa, a w szczególnoci jego udzia³ w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie oraz
inne czynnoci podejmowane jednoosobowo.
§ 34
1. So³tys obowi¹zany jest informowaæ mieszkañców o realizacji swoich zadañ z zakresu administracji samorz¹dowej.
2. Co najmniej raz w roku So³tys sk³ada sprawozdanie
z ca³okszta³tu swojej dzia³alnoci w tej dziedzinie,
a zw³aszcza inkasa nale¿noci podatkowych.

Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

2258
UCHWA£A Nr V/43/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie Statutu So³ectwa Kiezmark.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami So³ectwa Kiezmark  Rada Gminy uchwala:
Statut So³ectwa Kiezmark
ROZDZIA£ I
NAZWA I TEREN DZIA£ANIA SO£ECTWA
§1
1. Ogó³em mieszkañców wsi Kiezmark stanowi so³ectwo
Kiezmark.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa Kiezmark jest wie Kiezmark.
§2
1. So³ectwo wspólnie z Rad¹ Gminy i pozosta³ymi so³ectwami tworz¹ samorz¹d terytorialny w gminie.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
ROZDZIA£ II
ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§3
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnianie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
§4
Zadania okrelone w § 3 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:

Dziennik Urzêdowy
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1) podejmowanie uchwa³ w sprawach w ramach przyznanych mu kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa oraz przedstawionych do konsultacji projektów uchwa³ Rady Gminy w czêci dotycz¹cej So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw, których za³atwianie wykracza poza
mo¿liwoci So³ectwa.
§5
1. So³ectwo podejmuje uchwa³y w sprawach:
1) utrzymywania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach planu
perspektywicznego gminy,
2) planu zagospodarowania terenu wsi,
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi,
4) dróg wiejskich,
5) przeznaczenia rodków bêd¹cych w jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych.
2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wymienionych w
ust. 1 winny siê mieciæ w ramach rodków przewidzianych w bud¿ecie gminy lub posiadanych przez So³ectwo rodków finansowych.
3. Zadania wynikaj¹ce z uchwa³ So³ectwa realizowane s¹
w ramach planu perspektywicznego gminy.
§6
So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych
lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej albo o dopuszczenie So³ectwa do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi So³ectwa i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.
§7
Wspó³dzia³aj¹c z zainteresowanymi organizacjami politycznymi, spo³ecznymi i samorz¹dami, korzystaj¹c z pomocy Rady Gminy, Wójta oraz wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, So³ectwo realizuje zadania okrelone w § 3 ust. 1 pkt 2 w szczególnoci poprzez:
1) inicjowanie czynów spo³ecznych,
2) przeprowadzanie w So³ectwie akcji maj¹cych na celu
poprawê zdrowia mieszkañców, stanu sanitarnego,
porz¹dku i estetyki wsi,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej,
4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnoowiatowym, sportowym i wypoczynkowym,
5) organizowanie mieszkañców do poprawy stanu
ochrony przeciwpo¿arowej w So³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siedzkimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§9
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Organem uchwa³odawczym w So³ectwie jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym w So³ectwie jest So³tys.
Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e specjalistyczne organy samorz¹dowe (np. komisje), okrelaj¹c zakres ich zadañ.
5. Kadencja organów So³ectwa, wymienionych w ust. 1
trwa 4 lata.
§ 10
1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci i demokratyzmu, kolegialnoci i jawnoci w pracy So³ectwa.
2. Organy So³ectwa, co najmniej raz w roku, obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO ORAZ WARUNKI
WA¯NOCI PODEJMOWANIA UCHWA£
§ 11
Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do rad gmin.
§ 12
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa b¹d
Radê So³eck¹ lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/20 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno byæ zawo³ane
najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
§ 13
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy, tj. poprzez
podanie do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, liczba
g³osów za jest wiêksza od po³owy wa¿nie oddanych
g³osów.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 14
Zebranie Wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej i inne organy samorz¹du,
2) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów So³ectwa,
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3) podejmuje uchwa³y w sprawach okrelonych w § 5
ust. 1,
4) realizuje zadania okrelone w § 7.
ROZDZIA£ V
ORGANY WYKONAWCZE
SO£ECTWA I ZAKRES ICH ZADAÑ
SO£TYS

1.

2.
3.
4.
5.

§ 15
So³tys:
Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê
i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c o tym
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Kieruje prac¹ Rady So³eckiej oraz reprezentuje So³ectwo.
Wykonuje czynnoci zwi¹zane z gospodarowaniem
rodkami finansowymi So³ectwa.
Bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy i mo¿e zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady So³eckiej.
Bierze udzia³ w posiedzeniach zarz¹dów organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie, zaprasza przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Rady So³eckiej oraz organizuje
inne formy wspó³dzia³ania.
Rada So³ecka
§ 16

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
§ 17
1. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje So³tys w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na pó³rocze.
2. O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.
§ 18
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Rada So³ecka:
Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i w § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c
o tym mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Zaprasza na zebranie wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania
spraw oraz przygotowuje projekty uchwa³ i opinii Zebrania Wiejskiego.
Opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy So³ectwa.
Wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
So³ectwa, o których mowa w § 7
Organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê, informuj¹c o wynikach
Zebranie Wiejskie.
Wspó³dzia³a z w³aciwymi organami organizacji spo-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

³ecznych i samorz¹dów w celu wspólnej realizacji zadañ.
Organy specjalistyczne (komisje)
§ 19
Organy specjalistyczne (komisje) w zakresie wydzielonych spraw:
1) prowadz¹ dzia³alnoæ organizatorsk¹,
2) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone przez Zebranie Wiejskie i Radê So³eck¹,
3) organizuj¹ i prowadz¹ dzia³ania kontrolne.
ROZDZIA£ VI
SPOSÓB GOSPODAROWANIA
RODKAMI FINANSOWYMI
§ 20
rodki na fundusze So³ectwa mog¹ byæ wydzielone w
bud¿ecie Gminy Cedry Wielkie w formie rezerw celowych.
§ 21
1. Podstaw¹ uruchomienia rodków z rezerwy celowej
jest protokó³ z Zebrania Wiejskiego wraz z za³¹czon¹
list¹ obecnoci.
2. Fundusze So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na:
 infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ So³ectwa,
 utrzymanie zieleni w So³ectwie,
 budowê i remont dróg gminnych i chodników,
 zakup pozosta³ych rodków trwa³ych na cele rolnicze, owiatowe, kulturalne, sportowe, socjalne,
 poprawê warunków socjalno-bytowych dzieci i m³odzie¿y, ludzi starszych i niepe³nosprawnych oraz dotkniêtych wypadkami losowymi.
3. O przeznaczeniu funduszy So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
4. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ w bud¿ecie Gminy, którym dysponuje Wójt Gminy.
§ 22
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi wyznaczony pracownik Urzêdu Gminy.
§ 23
Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania
funduszu So³ectwa.
ROZDZIA£ VII
TERYB WYBORÓW, ODWO£YWANIA
CZ£ONKÓW ORGANÓW SO£ECTWA
ORAZ
UZUPE£NIANIA SK£ADU W TOKU KADENCJI
§ 24
1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór cz³onków Rady So³eckiej i So³tysa zwo³uje Wójt
Gminy, który okrela miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego.
2. Zebraniu przewodniczy Przewodnicz¹cy Zebrania, który wybierany jest sporód uczestników Zebrania.
3. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1, powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.
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§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów So³ectwa na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ
co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
2. W przypadku braku quorum okrelonym w ust. 1, Zebranie Wiejskie odbêdzie siê w tym samym dniu i tym
samym miejscu, o ½ godziny póniej od godziny podanej do wiadomoci mieszkañców i jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê obecnych uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
§ 26
1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów So³ectwa.
2. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatur, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ Przewodnicz¹cy
Zebrania i cz³onkowie Komisji.
§ 27
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów, zg³aszanych bezporednio przez uczestników Zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
O sposobie wyborów innych organów So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
§ 30
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej a tak¿e cz³onkowie
innych organów So³ectwa s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ So³ectwa lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 31
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Wójt Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady
So³eckiej przeprowadza samodzielnie Rada So³ecka,
informuj¹c o tym Wójta.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wg zasad okrelonych w § § 24-29.

ROZDZIA£ VIII
ZASADY SK£ADANIA PRZEZ ORGANY SO£ECTWA
SPRAWOZDAÑ PRZED MIESZKAÑCAMI
§ 32
Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych w okresach
miêdzy zebraniami, a w szczególnoci o:
 opiniach wydanych w imieniu So³ectwa,
 realizacji uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 wa¿niejszych wp³ywach i wydatkach ze rodków finansowych So³ectwa,
 innych swoich dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców wsi.
§ 33
1. Co najmniej raz w roku Rada So³ecka sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci, obejmuj¹ce ca³okszta³t
realizowanych zadañ, a w szczególnoci:
 wykonanie funduszy So³ectwa,
 realizacjê uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 efekty dzia³añ spo³eczno-organizatorskich, a zw³aszcza wyniki realizowanych czynów spo³ecznych, podejmowanych akcji wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi i samorz¹dowymi,
 wspó³pracê z Rad¹ Gminy i Wójtem,
 liczbê i tematykê odbytych Zebrañ Wiejskich, frekwencjê mieszkañców na Zebraniach oraz liczbê
odbytych posiedzeñ Rady So³eckiej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmowaæ równie¿ dzia³alnoæ So³tysa, a w szczególnoci jego udzia³ w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie oraz
inne czynnoci podejmowane jednoosobowo.
§ 34
1. So³tys obowi¹zany jest informowaæ mieszkañców o realizacji swoich zadañ z zakresu administracji samorz¹dowej.
2. Co najmniej raz w roku So³tys sk³ada sprawozdanie
z ca³okszta³tu swojej dzia³alnoci w tej dziedzinie,
a zw³aszcza inkasa nale¿noci podatkowych.
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 35
Wnioski dotycz¹ce zmian w Statucie Zebranie Wiejskie
przedk³ada Radzie Gminy.
§ 36
Traci moc uchwa³a Nr IV/20/90 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 wrzenia 1990 r. w sprawie ustalenia statutów so³ectw.
§ 37
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek
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UCHWA£A Nr V/44/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie Statutu So³ectwa Koszwa³y.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami So³ectwa Koszwa³y  Rada Gminy uchwala:
Statut So³ectwa Koszwa³y
ROZDZIA£ I
NAZWA I TEREN DZIA£ANIA SO£ECTWA
§1
1. Ogó³em mieszkañców wsi Koszwa³y stanowi so³ectwo
Koszwa³y.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa Koszwa³y jest wie Koszwa³y.
§2
1. So³ectwo wspólnie z Rad¹ Gminy i pozosta³ymi so³ectwami tworz¹ samorz¹d terytorialny w gminie.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
ROZDZIA£ II
ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§3
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnianie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
§4
Zadania okrelone w § 3 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach w ramach przyznanych mu kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa oraz przedstawionych do konsultacji projektów uchwa³ Rady Gminy w czêci dotycz¹cej
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw, których za³atwianie wykracza
poza mo¿liwoci So³ectwa.
§5
1. So³ectwo podejmuje uchwa³y w sprawach:
1) utrzymywania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach planu
perspektywicznego gminy,
2) planu zagospodarowania terenu wsi,
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi,
4) dróg wiejskich,
5) przeznaczenia rodków bêd¹cych w jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wymienionych w
ust. 1 winny siê mieciæ w ramach rodków przewidzianych w bud¿ecie gminy lub posiadanych przez So³ectwo rodków finansowych.
3. Zadania wynikaj¹ce z uchwa³ So³ectwa realizowane s¹
w ramach planu perspektywicznego gminy.
§6
So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych
lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej albo o dopuszczenie So³ectwa do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi So³ectwa i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.
§7
Wspó³dzia³aj¹c z zainteresowanymi organizacjami politycznymi, spo³ecznymi i samorz¹dami, korzystaj¹c z pomocy Rady Gminy, Wójta oraz wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, So³ectwo realizuje zadania okrelone w § 3 ust. 1 pkt 2 w szczególnoci poprzez:
1) inicjowanie czynów spo³ecznych,
2) przeprowadzanie w So³ectwie akcji maj¹cych na celu
poprawê zdrowia mieszkañców, stanu sanitarnego,
porz¹dku i estetyki wsi,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej,
4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnoowiatowym, sportowym i wypoczynkowym,
5) organizowanie mieszkañców do poprawy stanu
ochrony przeciwpo¿arowej w So³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siedzkimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§9
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Organem uchwa³odawczym w So³ectwie jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym w So³ectwie jest So³tys.
Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e specjalistyczne organy samorz¹dowe (np. komisje), okrelaj¹c zakres ich zadañ.
5. Kadencja organów So³ectwa, wymienionych w ust. 1
trwa 4 lata.
§ 10
1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci i demokratyzmu, kolegialnoci i jawnoci w pracy So³ectwa.
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ROZDZIA£ IV
ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO ORAZ WARUNKI
WA¯NOCI PODEJMOWANIA UCHWA£

4. Bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy i mo¿e zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady So³eckiej.
5. Bierze udzia³ w posiedzeniach zarz¹dów organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie, zaprasza przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Rady So³eckiej oraz organizuje
inne formy wspó³dzia³ania.

§ 11

Rada So³ecka

Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do rad gmin.

§ 16

2. Organy So³ectwa, co najmniej raz w roku, obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.

§ 12
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa b¹d
Radê So³eck¹ lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/20 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno byæ zawo³ane
najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
§ 13
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy, tj. poprzez
podanie do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, liczba
g³osów za jest wiêksza od po³owy wa¿nie oddanych
g³osów.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 14
Zebranie Wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej i inne organy samorz¹du,
2) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów So³ectwa,
3) podejmuje uchwa³y w sprawach okrelonych w § 5
ust. 1,
4) realizuje zadania okrelone w § 7.
ROZDZIA£ V
ORGANY WYKONAWCZE
SO£ECTWA I ZAKRES ICH ZADAÑ
SO£TYS
§ 15
So³tys:
1. Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê
i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c o tym
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Kieruje prac¹ Rady So³eckiej oraz reprezentuje So³ectwo.
3. Wykonuje czynnoci zwi¹zane z gospodarowaniem
rodkami finansowymi So³ectwa.

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
§ 17
1. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje So³tys w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na pó³rocze.
2. O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.
§ 18
Rada So³ecka:
1. Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i w § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c
o tym mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Zaprasza na zebranie wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania
spraw oraz przygotowuje projekty uchwa³ i opinii Zebrania Wiejskiego.
3. Opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy So³ectwa.
4. Wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
So³ectwa, o których mowa w § 7
5. Organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê, informuj¹c o wynikach
Zebranie Wiejskie.
6. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organami organizacji spo³ecznych i samorz¹dów w celu wspólnej realizacji zadañ.
Organy specjalistyczne (komisje)
§ 19
Organy specjalistyczne (komisje) w zakresie wydzielonych spraw:
1) prowadz¹ dzia³alnoæ organizatorsk¹,
2) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone przez Zebranie Wiejskie i Radê So³eck¹,
3) organizuj¹ i prowadz¹ dzia³ania kontrolne.
ROZDZIA£ VI
SPOSÓB GOSPODAROWANIA
RODKAMI FINANSOWYMI
§ 20
rodki na fundusze So³ectwa mog¹ byæ wydzielone
w bud¿ecie Gminy Cedry Wielkie w formie rezerw celowych.
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nie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ Przewodnicz¹cy
Zebrania i cz³onkowie Komisji.

1. Podstaw¹ uruchomienia rodków z rezerwy celowej
jest protokó³ z Zebrania Wiejskiego wraz z za³¹czon¹
list¹ obecnoci.
2. Fundusze So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na:
 infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ So³ectwa,
 utrzymanie zieleni w So³ectwie,
 budowê i remont dróg gminnych i chodników,
 zakup pozosta³ych rodków trwa³ych na cele rolnicze, owiatowe, kulturalne, sportowe, socjalne,
 poprawê warunków socjalno-bytowych dzieci i m³odzie¿y, ludzi starszych i niepe³nosprawnych oraz dotkniêtych wypadkami losowymi.
3. O przeznaczeniu funduszy So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
4. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ w bud¿ecie Gminy, którym dysponuje Wójt Gminy.

1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów, zg³aszanych bezporednio przez uczestników Zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub innych niskich pobudek.

§ 22

§ 29

Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi wyznaczony pracownik Urzêdu Gminy.

O sposobie wyborów innych organów So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.

§ 23

§ 30

Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania
funduszu So³ectwa.
ROZDZIA£ VII
TERYB WYBORÓW, ODWO£YWANIA
CZ£ONKÓW ORGANÓW SO£ECTWA
ORAZ
UZUPE£NIANIA SK£ADU W TOKU KADENCJI

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej a tak¿e cz³onkowie
innych organów So³ectwa s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ So³ectwa lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 24

§ 31

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór cz³onków Rady So³eckiej i So³tysa zwo³uje Wójt
Gminy, który okrela miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego.
2. Zebraniu przewodniczy Przewodnicz¹cy Zebrania, który wybierany jest sporód uczestników Zebrania.
3. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1, powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Wójt Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady
So³eckiej przeprowadza samodzielnie Rada So³ecka,
informuj¹c o tym Wójta.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wg zasad okrelonych w § § 24-29.

§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów So³ectwa na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ
co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
2. W przypadku braku quorum okrelonym w ust. 1, Zebranie Wiejskie odbêdzie siê w tym samym dniu i tym
samym miejscu, o ½ godziny póniej od godziny podanej do wiadomoci mieszkañców i jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê obecnych uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
§ 26
1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów So³ectwa.
2. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatur, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³osze-

§ 27

§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

ROZDZIA£ VIII
ZASADY SK£ADANIA PRZEZ ORGANY SO£ECTWA
SPRAWOZDAÑ PRZED MIESZKAÑCAMI
§ 32
Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych w okresach
miêdzy zebraniami, a w szczególnoci o:
 opiniach wydanych w imieniu So³ectwa,
 realizacji uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 wa¿niejszych wp³ywach i wydatkach ze rodków finansowych So³ectwa,
 innych swoich dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców wsi.
§ 33
1. Co najmniej raz w roku Rada So³ecka sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci, obejmuj¹ce ca³okszta³t
realizowanych zadañ, a w szczególnoci:
 wykonanie funduszy So³ectwa,
 realizacjê uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
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 efekty dzia³añ spo³eczno-organizatorskich, a zw³aszcza wyniki realizowanych czynów spo³ecznych, podejmowanych akcji wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi i samorz¹dowymi,
 wspó³pracê z Rad¹ Gminy i Wójtem,
 liczbê i tematykê odbytych Zebrañ Wiejskich, frekwencjê mieszkañców na Zebraniach oraz liczbê
odbytych posiedzeñ Rady So³eckiej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmowaæ równie¿ dzia³alnoæ So³tysa, a w szczególnoci jego udzia³ w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie oraz
inne czynnoci podejmowane jednoosobowo.
§ 34
1. So³tys obowi¹zany jest informowaæ mieszkañców o realizacji swoich zadañ z zakresu administracji samorz¹dowej.
2. Co najmniej raz w roku So³tys sk³ada sprawozdanie
z ca³okszta³tu swojej dzia³alnoci w tej dziedzinie,
a zw³aszcza inkasa nale¿noci podatkowych.
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 35
Wnioski dotycz¹ce zmian w Statucie Zebranie Wiejskie
przedk³ada Radzie Gminy.
§ 36
Traci moc uchwa³a Nr IV/20/90 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 wrzenia 1990 r. w sprawie ustalenia statutów so³ectw.
§ 37
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek
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UCHWA£A Nr V/45/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie Statutu So³ectwa Leszkowy.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami So³ectwa Leszkowy  Rada Gminy uchwala:
Statut So³ectwa Leszkowy
ROZDZIA£ I
NAZWA I TEREN DZIA£ANIA SO£ECTWA
§1
1. Ogó³em mieszkañców wsi Leszkowy stanowi so³ectwo
Leszkowy.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa Leszkowy jest wie Leszkowy.

§2
1. So³ectwo wspólnie z Rad¹ Gminy i pozosta³ymi so³ectwami tworz¹ samorz¹d terytorialny w gminie.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
ROZDZIA£ II
ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§3
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnianie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
§4
Zadania okrelone w § 3 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach w ramach przyznanych mu kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa oraz przedstawionych do konsultacji projektów uchwa³ Rady Gminy w czêci dotycz¹cej
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw, których za³atwianie wykracza
poza mo¿liwoci So³ectwa.
§5
1. So³ectwo podejmuje uchwa³y w sprawach:
1) utrzymywania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach planu
perspektywicznego gminy,
2) planu zagospodarowania terenu wsi,
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi,
4) dróg wiejskich,
5) przeznaczenia rodków bêd¹cych w jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych.
2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wymienionych w
ust. 1 winny siê mieciæ w ramach rodków przewidzianych w bud¿ecie gminy lub posiadanych przez So³ectwo rodków finansowych.
3. Zadania wynikaj¹ce z uchwa³ So³ectwa realizowane s¹
w ramach planu perspektywicznego gminy.
§6
So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych
lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej albo o dopuszczenie So³ectwa do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi So³ectwa i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.
§7
Wspó³dzia³aj¹c z zainteresowanymi organizacjami poli-
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tycznymi, spo³ecznymi i samorz¹dami, korzystaj¹c z pomocy Rady Gminy, Wójta oraz wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, So³ectwo realizuje zadania okrelone w § 3 ust. 1 pkt 2 w szczególnoci poprzez:
1) inicjowanie czynów spo³ecznych,
2) przeprowadzanie w So³ectwie akcji maj¹cych na celu
poprawê zdrowia mieszkañców, stanu sanitarnego,
porz¹dku i estetyki wsi,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej,
4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnoowiatowym, sportowym i wypoczynkowym,
5) organizowanie mieszkañców do poprawy stanu
ochrony przeciwpo¿arowej w So³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siedzkimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§9
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Organem uchwa³odawczym w So³ectwie jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym w So³ectwie jest So³tys.
Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e specjalistyczne organy samorz¹dowe (np. komisje), okrelaj¹c zakres ich zadañ.
5. Kadencja organów So³ectwa, wymienionych w ust. 1
trwa 4 lata.
§ 10
1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci i demokratyzmu, kolegialnoci i jawnoci w pracy So³ectwa.
2. Organy So³ectwa, co najmniej raz w roku, obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO ORAZ WARUNKI
WA¯NOCI PODEJMOWANIA UCHWA£
§ 11
Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do rad gmin.
§ 12
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa b¹d
Radê So³eck¹ lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/20 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Wójta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno byæ zawo³ane
najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
§ 13
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy, tj. poprzez
podanie do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, liczba
g³osów za jest wiêksza od po³owy wa¿nie oddanych
g³osów.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 14
Zebranie Wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej i inne organy samorz¹du,
2) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów So³ectwa,
3) podejmuje uchwa³y w sprawach okrelonych w § 5
ust. 1,
4) realizuje zadania okrelone w § 7.
ROZDZIA£ V
ORGANY WYKONAWCZE
SO£ECTWA I ZAKRES ICH ZADAÑ
SO£TYS

1.

2.
3.
4.
5.

§ 15
So³tys:
Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê
i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c o tym
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Kieruje prac¹ Rady So³eckiej oraz reprezentuje So³ectwo.
Wykonuje czynnoci zwi¹zane z gospodarowaniem
rodkami finansowymi So³ectwa.
Bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy i mo¿e zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady So³eckiej.
Bierze udzia³ w posiedzeniach zarz¹dów organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie, zaprasza przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Rady So³eckiej oraz organizuje
inne formy wspó³dzia³ania.
Rada So³ecka
§ 16

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
§ 17
1. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje So³tys w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na pó³rocze.
2. O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 18

§ 23

Rada So³ecka:
1. Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i w § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c
o tym mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Zaprasza na zebranie wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania
spraw oraz przygotowuje projekty uchwa³ i opinii Zebrania Wiejskiego.
3. Opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy So³ectwa.
4. Wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
So³ectwa, o których mowa w § 7
5. Organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê, informuj¹c o wynikach
Zebranie Wiejskie.
6. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organami organizacji spo³ecznych i samorz¹dów w celu wspólnej realizacji zadañ.

Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania
funduszu So³ectwa.

Organy specjalistyczne (komisje)

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów So³ectwa na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ
co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
2. W przypadku braku quorum okrelonym w ust. 1, Zebranie Wiejskie odbêdzie siê w tym samym dniu i tym
samym miejscu, o ½ godziny póniej od godziny podanej do wiadomoci mieszkañców i jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê obecnych uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

§ 19
Organy specjalistyczne (komisje) w zakresie wydzielonych spraw:
1) prowadz¹ dzia³alnoæ organizatorsk¹,
2) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone przez Zebranie Wiejskie i Radê So³eck¹,
3) organizuj¹ i prowadz¹ dzia³ania kontrolne.
ROZDZIA£ VI
SPOSÓB GOSPODAROWANIA
RODKAMI FINANSOWYMI
§ 20
rodki na fundusze So³ectwa mog¹ byæ wydzielone w
bud¿ecie Gminy Cedry Wielkie w formie rezerw celowych.
§ 21
1. Podstaw¹ uruchomienia rodków z rezerwy celowej
jest protokó³ z Zebrania Wiejskiego wraz z za³¹czon¹
list¹ obecnoci.
2. Fundusze So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na:
 infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ So³ectwa,
 utrzymanie zieleni w So³ectwie,
 budowê i remont dróg gminnych i chodników,
 zakup pozosta³ych rodków trwa³ych na cele rolnicze, owiatowe, kulturalne, sportowe, socjalne,
 poprawê warunków socjalno-bytowych dzieci i m³odzie¿y, ludzi starszych i niepe³nosprawnych oraz dotkniêtych wypadkami losowymi.
3. O przeznaczeniu funduszy So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
4. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ w bud¿ecie Gminy, którym dysponuje Wójt Gminy.
§ 22
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi wyznaczony pracownik Urzêdu Gminy.

ROZDZIA£ VII
TERYB WYBORÓW, ODWO£YWANIA
CZ£ONKÓW ORGANÓW SO£ECTWA
ORAZ
UZUPE£NIANIA SK£ADU W TOKU KADENCJI
§ 24
1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór cz³onków Rady So³eckiej i So³tysa zwo³uje Wójt
Gminy, który okrela miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego.
2. Zebraniu przewodniczy Przewodnicz¹cy Zebrania, który wybierany jest sporód uczestników Zebrania.
3. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1, powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.
§ 25

§ 26
1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów So³ectwa.
2. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatur, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ Przewodnicz¹cy
Zebrania i cz³onkowie Komisji.
§ 27
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów, zg³aszanych bezporednio przez uczestników Zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
O sposobie wyborów innych organów So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
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§ 30

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej a tak¿e cz³onkowie
innych organów So³ectwa s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ So³ectwa lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 35

Wnioski dotycz¹ce zmian w Statucie Zebranie Wiejskie
przedk³ada Radzie Gminy.
§ 36
Traci moc uchwa³a Nr IV/20/90 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 wrzenia 1990 r. w sprawie ustalenia statutów so³ectw.

§ 31

§ 37

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Wójt Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady
So³eckiej przeprowadza samodzielnie Rada So³ecka,
informuj¹c o tym Wójta.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wg zasad okrelonych w § § 24-29.

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

ROZDZIA£ VIII
ZASADY SK£ADANIA PRZEZ ORGANY SO£ECTWA
SPRAWOZDAÑ PRZED MIESZKAÑCAMI
§ 32
Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych w okresach
miêdzy zebraniami, a w szczególnoci o:
 opiniach wydanych w imieniu So³ectwa,
 realizacji uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 wa¿niejszych wp³ywach i wydatkach ze rodków finansowych So³ectwa,
 innych swoich dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców wsi.
§ 33
1. Co najmniej raz w roku Rada So³ecka sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci, obejmuj¹ce ca³okszta³t
realizowanych zadañ, a w szczególnoci:
 wykonanie funduszy So³ectwa,
 realizacjê uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 efekty dzia³añ spo³eczno-organizatorskich, a zw³aszcza wyniki realizowanych czynów spo³ecznych, podejmowanych akcji wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi i samorz¹dowymi,
 wspó³pracê z Rad¹ Gminy i Wójtem,
 liczbê i tematykê odbytych Zebrañ Wiejskich, frekwencjê mieszkañców na Zebraniach oraz liczbê
odbytych posiedzeñ Rady So³eckiej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmowaæ równie¿ dzia³alnoæ So³tysa, a w szczególnoci jego udzia³ w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie oraz
inne czynnoci podejmowane jednoosobowo.
§ 34
1. So³tys obowi¹zany jest informowaæ mieszkañców o realizacji swoich zadañ z zakresu administracji samorz¹dowej.
2. Co najmniej raz w roku So³tys sk³ada sprawozdanie z ca³okszta³tu swojej dzia³alnoci w tej dziedzinie, a zw³aszcza inkasa nale¿noci podatkowych.

Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

2261
UCHWA£A Nr V/46/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie Statutu So³ectwa Mi³ocin.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami So³ectwa Mi³ocin  Rada Gminy uchwala:
Statut So³ectwa Mi³ocin
ROZDZIA£ I
NAZWA I TEREN DZIA£ANIA SO£ECTWA
§1
1. Ogó³em mieszkañców wsi Mi³ocin stanowi so³ectwo
Mi³ocin.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa Mi³ocin jest wie Mi³ocin.
§2
1. So³ectwo wspólnie z Rad¹ Gminy i pozosta³ymi so³ectwami tworz¹ samorz¹d terytorialny w gminie.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
ROZDZIA£ II
ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§3
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnianie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
§4
Zadania okrelone w § 3 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach w ramach przyznanych mu kompetencji,
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2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa oraz przedstawionych do konsultacji projektów uchwa³ Rady Gminy w czêci dotycz¹cej So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw, których za³atwianie wykracza poza
mo¿liwoci So³ectwa.
§5
1. So³ectwo podejmuje uchwa³y w sprawach:
1) utrzymywania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach planu perspektywicznego gminy,
2) planu zagospodarowania terenu wsi,
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi,
4) dróg wiejskich,
5) przeznaczenia rodków bêd¹cych w jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych.
2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wymienionych w
ust. 1 winny siê mieciæ w ramach rodków przewidzianych w bud¿ecie gminy lub posiadanych przez So³ectwo rodków finansowych.
3. Zadania wynikaj¹ce z uchwa³ So³ectwa realizowane s¹
w ramach planu perspektywicznego gminy.
§6
So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych
lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej albo o dopuszczenie So³ectwa do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi So³ectwa i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.
§7
Wspó³dzia³aj¹c z zainteresowanymi organizacjami politycznymi, spo³ecznymi i samorz¹dami, korzystaj¹c z pomocy Rady Gminy, Wójta oraz wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, So³ectwo realizuje zadania okrelone w § 3 ust. 1 pkt 2 w szczególnoci poprzez:
1) inicjowanie czynów spo³ecznych,
2) przeprowadzanie w So³ectwie akcji maj¹cych na celu
poprawê zdrowia mieszkañców, stanu sanitarnego,
porz¹dku i estetyki wsi,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej,
4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnoowiatowym, sportowym i wypoczynkowym,
5) organizowanie mieszkañców do poprawy stanu
ochrony przeciwpo¿arowej w So³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siedzkimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§9
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Organem uchwa³odawczym w So³ectwie jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym w So³ectwie jest So³tys.
Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e specjalistyczne organy samorz¹dowe (np. komisje), okrelaj¹c zakres ich zadañ.
5. Kadencja organów So³ectwa, wymienionych w ust. 1
trwa 4 lata.
§ 10
1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci i demokratyzmu, kolegialnoci i jawnoci w pracy So³ectwa.
2. Organy So³ectwa, co najmniej raz w roku, obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO ORAZ WARUNKI
WA¯NOCI PODEJMOWANIA UCHWA£
§ 11
Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do rad gmin.
§ 12
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa b¹d
Radê So³eck¹ lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/20 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno byæ zawo³ane
najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
§ 13
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy, tj. poprzez
podanie do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, liczba
g³osów za jest wiêksza od po³owy wa¿nie oddanych
g³osów.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 14
Zebranie Wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej i inne organy samorz¹du,
2) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów So³ectwa,
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3) podejmuje uchwa³y w sprawach okrelonych w § 5
ust. 1,
4) realizuje zadania okrelone w § 7.

6. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organami organizacji spo³ecznych i samorz¹dów w celu wspólnej realizacji zadañ.

ROZDZIA£ V
ORGANY WYKONAWCZE
SO£ECTWA I ZAKRES ICH ZADAÑ

Organy specjalistyczne (komisje)

SO£TYS

1.

2.
3.
4.
5.

§ 15
So³tys:
Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê
i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c o tym
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Kieruje prac¹ Rady So³eckiej oraz reprezentuje So³ectwo.
Wykonuje czynnoci zwi¹zane z gospodarowaniem
rodkami finansowymi So³ectwa.
Bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy i mo¿e zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady So³eckiej.
Bierze udzia³ w posiedzeniach zarz¹dów organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie, zaprasza przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Rady So³eckiej oraz organizuje
inne formy wspó³dzia³ania.
Rada So³ecka
§ 16

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
§ 17
1. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje So³tys w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na pó³rocze.
2. O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.

§ 19
Organy specjalistyczne (komisje) w zakresie wydzielonych spraw:
1) prowadz¹ dzia³alnoæ organizatorsk¹,
2) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone przez Zebranie Wiejskie i Radê So³eck¹,
3) organizuj¹ i prowadz¹ dzia³ania kontrolne.
ROZDZIA£ VI
SPOSÓB GOSPODAROWANIA
RODKAMI FINANSOWYMI
§ 20
rodki na fundusze So³ectwa mog¹ byæ wydzielone w
bud¿ecie Gminy Cedry Wielkie w formie rezerw celowych.
§ 21
1. Podstaw¹ uruchomienia rodków z rezerwy celowej
jest protokó³ z Zebrania Wiejskiego wraz z za³¹czon¹
list¹ obecnoci.
2. Fundusze So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na:
 infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ So³ectwa,
 utrzymanie zieleni w So³ectwie,
 budowê i remont dróg gminnych i chodników,
 zakup pozosta³ych rodków trwa³ych na cele rolnicze, owiatowe, kulturalne, sportowe, socjalne,
 poprawê warunków socjalno-bytowych dzieci i m³odzie¿y, ludzi starszych i niepe³nosprawnych oraz dotkniêtych wypadkami losowymi.
3. O przeznaczeniu funduszy So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
4. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ w bud¿ecie Gminy, którym dysponuje Wójt Gminy.
§ 22
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi wyznaczony pracownik Urzêdu Gminy.

§ 18

§ 23

Rada So³ecka:
1. Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i w § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c
o tym mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Zaprasza na zebranie wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania
spraw oraz przygotowuje projekty uchwa³ i opinii Zebrania Wiejskiego.
3. Opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy So³ectwa.
4. Wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
So³ectwa, o których mowa w § 7
5. Organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê, informuj¹c o wynikach
Zebranie Wiejskie.

Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania
funduszu So³ectwa.
ROZDZIA£ VII
TERYB WYBORÓW, ODWO£YWANIA
CZ£ONKÓW ORGANÓW SO£ECTWA
ORAZ
UZUPE£NIANIA SK£ADU W TOKU KADENCJI
§ 24
1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór cz³onków Rady So³eckiej i So³tysa zwo³uje Wójt
Gminy, który okrela miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego.
2. Zebraniu przewodniczy Przewodnicz¹cy Zebrania, który wybierany jest sporód uczestników Zebrania.
3. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1, powinno byæ podane do wia-
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domoci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.
§ 25

ROZDZIA£ VIII
ZASADY SK£ADANIA PRZEZ ORGANY SO£ECTWA
SPRAWOZDAÑ PRZED MIESZKAÑCAMI
§ 32

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów So³ectwa na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ
co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
2. W przypadku braku quorum okrelonym w ust. 1, Zebranie Wiejskie odbêdzie siê w tym samym dniu i tym
samym miejscu, o ½ godziny póniej od godziny podanej do wiadomoci mieszkañców i jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê obecnych uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych w okresach
miêdzy zebraniami, a w szczególnoci o:
 opiniach wydanych w imieniu So³ectwa,
 realizacji uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 wa¿niejszych wp³ywach i wydatkach ze rodków finansowych So³ectwa,
 innych swoich dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców wsi.

§ 26

§ 33

1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów So³ectwa.
2. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatur, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ Przewodnicz¹cy
Zebrania i cz³onkowie Komisji.
§ 27
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów, zg³aszanych bezporednio przez uczestników Zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
O sposobie wyborów innych organów So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
§ 30
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej a tak¿e cz³onkowie
innych organów So³ectwa s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ So³ectwa lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 31
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Wójt Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady
So³eckiej przeprowadza samodzielnie Rada So³ecka,
informuj¹c o tym Wójta.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wg zasad okrelonych w § § 24-29.

1. Co najmniej raz w roku Rada So³ecka sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci, obejmuj¹ce ca³okszta³t
realizowanych zadañ, a w szczególnoci:
 wykonanie funduszy So³ectwa,
 realizacjê uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 efekty dzia³añ spo³eczno-organizatorskich, a zw³aszcza wyniki realizowanych czynów spo³ecznych, podejmowanych akcji wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi i samorz¹dowymi,
 wspó³pracê z Rad¹ Gminy i Wójtem,
 liczbê i tematykê odbytych Zebrañ Wiejskich, frekwencjê mieszkañców na Zebraniach oraz liczbê
odbytych posiedzeñ Rady So³eckiej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmowaæ równie¿ dzia³alnoæ So³tysa, a w szczególnoci jego udzia³ w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie oraz
inne czynnoci podejmowane jednoosobowo.
§ 34
1. So³tys obowi¹zany jest informowaæ mieszkañców o realizacji swoich zadañ z zakresu administracji samorz¹dowej.
2. Co najmniej raz w roku So³tys sk³ada sprawozdanie
z ca³okszta³tu swojej dzia³alnoci w tej dziedzinie,
a zw³aszcza inkasa nale¿noci podatkowych.
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 35
Wnioski dotycz¹ce zmian w Statucie Zebranie Wiejskie
przedk³ada Radzie Gminy.
§ 36
Traci moc uchwa³a Nr IV/20/90 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 wrzenia 1990 r. w sprawie ustalenia statutów so³ectw.
§ 37
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek
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UCHWA£A Nr V/47/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie Statutu So³ectwa Stanis³awowo.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami So³ectwa Stanis³awowo  Rada Gminy uchwala:
Statut So³ectwa Stanis³awowo
ROZDZIA£ I
NAZWA I TEREN DZIA£ANIA SO£ECTWA
§1
1. Ogó³em mieszkañców wsi Stanis³awowo stanowi so³ectwo Stanis³awowo.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa Stanis³awowo jest wie
Stanis³awowo.
§2
1. So³ectwo wspólnie z Rad¹ Gminy i pozosta³ymi so³ectwami tworz¹ samorz¹d terytorialny w gminie.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
ROZDZIA£ II
ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§3
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnianie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
§4
Zadania okrelone w § 3 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach w ramach przyznanych mu kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa oraz przedstawionych do konsultacji projektów uchwa³ Rady Gminy w czêci dotycz¹cej
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw, których za³atwianie wykracza
poza mo¿liwoci So³ectwa.
§5
1. So³ectwo podejmuje uchwa³y w sprawach:
1) utrzymywania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach planu perspektywicznego gminy,
2) planu zagospodarowania terenu wsi,
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi,
4) dróg wiejskich,
5) przeznaczenia rodków bêd¹cych w jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych.
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2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wymienionych
w ust. 1 winny siê mieciæ w ramach rodków przewidzianych w bud¿ecie gminy lub posiadanych przez So³ectwo rodków finansowych.
3. Zadania wynikaj¹ce z uchwa³ So³ectwa realizowane s¹
w ramach planu perspektywicznego gminy.
§6
So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych
lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej albo o dopuszczenie So³ectwa do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi So³ectwa i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.
§7
Wspó³dzia³aj¹c z zainteresowanymi organizacjami politycznymi, spo³ecznymi i samorz¹dami, korzystaj¹c z pomocy Rady Gminy, Wójta oraz wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, So³ectwo realizuje zadania okrelone w § 3 ust. 1 pkt 2 w szczególnoci poprzez:
1) inicjowanie czynów spo³ecznych,
2) przeprowadzanie w So³ectwie akcji maj¹cych na celu
poprawê zdrowia mieszkañców, stanu sanitarnego,
porz¹dku i estetyki wsi,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej,
4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnoowiatowym, sportowym i wypoczynkowym,
5) organizowanie mieszkañców do poprawy stanu
ochrony przeciwpo¿arowej w So³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siedzkimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§9
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Organem uchwa³odawczym w So³ectwie jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym w So³ectwie jest So³tys.
Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e specjalistyczne organy samorz¹dowe (np. komisje), okrelaj¹c zakres ich zadañ.
5. Kadencja organów So³ectwa, wymienionych w ust. 1
trwa 4 lata.
§ 10
1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci i demokratyzmu, kolegialno-
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ci i jawnoci w pracy So³ectwa.
2. Organy So³ectwa, co najmniej raz w roku, obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO ORAZ WARUNKI
WA¯NOCI PODEJMOWANIA UCHWA£
§ 11
Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do rad gmin.
§ 12
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa b¹d
Radê So³eck¹ lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/20 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno byæ zawo³ane
najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
§ 13
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy, tj. poprzez
podanie do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, liczba
g³osów za jest wiêksza od po³owy wa¿nie oddanych
g³osów.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 14
Zebranie Wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej i inne organy samorz¹du,
2) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów So³ectwa,
3) podejmuje uchwa³y w sprawach okrelonych w § 5 ust.
1,
4) realizuje zadania okrelone w § 7.
ROZDZIA£ V
ORGANY WYKONAWCZE
SO£ECTWA I ZAKRES ICH ZADAÑ
SO£TYS
§ 15
So³tys:
1. Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê
i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c o tym
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Kieruje prac¹ Rady So³eckiej oraz reprezentuje So³ectwo.
3. Wykonuje czynnoci zwi¹zane z gospodarowaniem
rodkami finansowymi So³ectwa.

4. Bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy i mo¿e zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady So³eckiej.
5. Bierze udzia³ w posiedzeniach zarz¹dów organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie, zaprasza przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Rady So³eckiej oraz organizuje
inne formy wspó³dzia³ania.
Rada So³ecka
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
§ 17
1. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje So³tys w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na pó³rocze.
2. O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.
§ 18
Rada So³ecka:
1. Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i w § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c
o tym mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Zaprasza na zebranie wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania
spraw oraz przygotowuje projekty uchwa³ i opinii Zebrania Wiejskiego.
3. Opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy So³ectwa.
4. Wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
So³ectwa, o których mowa w § 7
5. Organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê, informuj¹c o wynikach
Zebranie Wiejskie.
6. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organami organizacji spo³ecznych i samorz¹dów w celu wspólnej realizacji zadañ.
Organy specjalistyczne (komisje)
§ 19
Organy specjalistyczne (komisje) w zakresie wydzielonych spraw:
1) prowadz¹ dzia³alnoæ organizatorsk¹,
2) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone przez Zebranie Wiejskie i Radê So³eck¹,
3) organizuj¹ i prowadz¹ dzia³ania kontrolne.
ROZDZIA£ VI
SPOSÓB GOSPODAROWANIA
RODKAMI FINANSOWYMI
§ 20
rodki na fundusze So³ectwa mog¹ byæ wydzielone
w bud¿ecie Gminy Cedry Wielkie w formie rezerw celowych.
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nie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ Przewodnicz¹cy
Zebrania i cz³onkowie Komisji.

1. Podstaw¹ uruchomienia rodków z rezerwy celowej
jest protokó³ z Zebrania Wiejskiego wraz z za³¹czon¹
list¹ obecnoci.
2. Fundusze So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na:
 infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ So³ectwa,
 utrzymanie zieleni w So³ectwie,
 budowê i remont dróg gminnych i chodników,
 zakup pozosta³ych rodków trwa³ych na cele rolnicze, owiatowe, kulturalne, sportowe, socjalne,
 poprawê warunków socjalno-bytowych dzieci i m³odzie¿y, ludzi starszych i niepe³nosprawnych oraz dotkniêtych wypadkami losowymi.
3. O przeznaczeniu funduszy So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
4. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ w bud¿ecie Gminy, którym dysponuje Wójt Gminy.

1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów, zg³aszanych bezporednio przez uczestników Zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub innych niskich pobudek.

§ 22

§ 29

Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi wyznaczony pracownik Urzêdu Gminy.

O sposobie wyborów innych organów So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.

§ 23

§ 30

Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania
funduszu So³ectwa.
ROZDZIA£ VII
TERYB WYBORÓW, ODWO£YWANIA
CZ£ONKÓW ORGANÓW SO£ECTWA
ORAZ
UZUPE£NIANIA SK£ADU W TOKU KADENCJI

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej a tak¿e cz³onkowie
innych organów So³ectwa s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ So³ectwa lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 24

§ 31

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór cz³onków Rady So³eckiej i So³tysa zwo³uje Wójt
Gminy, który okrela miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego.
2. Zebraniu przewodniczy Przewodnicz¹cy Zebrania, który wybierany jest sporód uczestników Zebrania.
3. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1, powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Wójt Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady
So³eckiej przeprowadza samodzielnie Rada So³ecka,
informuj¹c o tym Wójta.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wg zasad okrelonych w § § 24-29.

§ 25

§ 27

§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

ROZDZIA£ VIII
ZASADY SK£ADANIA PRZEZ ORGANY SO£ECTWA
SPRAWOZDAÑ PRZED MIESZKAÑCAMI
§ 32

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów So³ectwa na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ
co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
2. W przypadku braku quorum okrelonym w ust. 1, Zebranie Wiejskie odbêdzie siê w tym samym dniu i tym
samym miejscu, o ½ godziny póniej od godziny podanej do wiadomoci mieszkañców i jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê obecnych uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych w okresach
miêdzy zebraniami, a w szczególnoci o:
 opiniach wydanych w imieniu So³ectwa,
 realizacji uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 wa¿niejszych wp³ywach i wydatkach ze rodków finansowych So³ectwa,
 innych swoich dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców wsi.

§ 26

§ 33

1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów So³ectwa.
2. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatur, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³osze-

1. Co najmniej raz w roku Rada So³ecka sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci, obejmuj¹ce ca³okszta³t
realizowanych zadañ, a w szczególnoci:
 wykonanie funduszy So³ectwa,
 realizacjê uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
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 efekty dzia³añ spo³eczno-organizatorskich, a zw³aszcza wyniki realizowanych czynów spo³ecznych, podejmowanych akcji wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi i samorz¹dowymi,
 wspó³pracê z Rad¹ Gminy i Wójtem,
 liczbê i tematykê odbytych Zebrañ Wiejskich, frekwencjê mieszkañców na Zebraniach oraz liczbê
odbytych posiedzeñ Rady So³eckiej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmowaæ równie¿ dzia³alnoæ So³tysa, a w szczególnoci jego udzia³ w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie oraz
inne czynnoci podejmowane jednoosobowo.
§ 34
1. So³tys obowi¹zany jest informowaæ mieszkañców o realizacji swoich zadañ z zakresu administracji samorz¹dowej.
2. Co najmniej raz w roku So³tys sk³ada sprawozdanie
z ca³okszta³tu swojej dzia³alnoci w tej dziedzinie,
a zw³aszcza inkasa nale¿noci podatkowych.
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 35
Wnioski dotycz¹ce zmian w Statucie Zebranie Wiejskie
przedk³ada Radzie Gminy.
§ 36
Traci moc uchwa³a Nr IV/20/90 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 wrzenia 1990 r. w sprawie ustalenia statutów so³ectw.
§ 37
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

2263
UCHWA£A Nr V/48/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie Statutu So³ectwa Trutnowy.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami So³ectwa Trutnowy  Rada Gminy uchwala:
Statut So³ectwa Trutnowy
ROZDZIA£ I
NAZWA I TEREN DZIA£ANIA SO£ECTWA
§1
1. Ogó³em mieszkañców wsi Trutnowy stanowi so³ectwo
Trutnowy.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa Trutnowy jest wie Trutnowy.

§2
1. So³ectwo wspólnie z Rad¹ Gminy i pozosta³ymi so³ectwami tworz¹ samorz¹d terytorialny w gminie.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
ROZDZIA£ II
ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§3
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnianie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
§4
Zadania okrelone w § 3 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach w ramach przyznanych mu kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa oraz przedstawionych do konsultacji projektów uchwa³ Rady Gminy w czêci dotycz¹cej
So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw, których za³atwianie wykracza
poza mo¿liwoci So³ectwa.
§5
1. So³ectwo podejmuje uchwa³y w sprawach:
1) utrzymywania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach planu
perspektywicznego gminy,
2) planu zagospodarowania terenu wsi,
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi,
4) dróg wiejskich,
5) przeznaczenia rodków bêd¹cych w jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych.
2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wymienionych w
ust. 1 winny siê mieciæ w ramach rodków przewidzianych w bud¿ecie gminy lub posiadanych przez So³ectwo rodków finansowych.
3. Zadania wynikaj¹ce z uchwa³ So³ectwa realizowane s¹
w ramach planu perspektywicznego gminy.
§6
So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych
lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej albo o dopuszczenie So³ectwa do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi So³ectwa i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.
§7
Wspó³dzia³aj¹c z zainteresowanymi organizacjami poli-
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tycznymi, spo³ecznymi i samorz¹dami, korzystaj¹c z pomocy Rady Gminy, Wójta oraz wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, So³ectwo realizuje zadania okrelone w § 3 ust. 1 pkt 2 w szczególnoci poprzez:
1) inicjowanie czynów spo³ecznych,
2) przeprowadzanie w So³ectwie akcji maj¹cych na celu
poprawê zdrowia mieszkañców, stanu sanitarnego,
porz¹dku i estetyki wsi,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej,
4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnoowiatowym, sportowym i wypoczynkowym,
5) organizowanie mieszkañców do poprawy stanu
ochrony przeciwpo¿arowej w So³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siedzkimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§9
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Organem uchwa³odawczym w So³ectwie jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym w So³ectwie jest So³tys.
Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e specjalistyczne organy samorz¹dowe (np. komisje), okrelaj¹c zakres ich zadañ.
5. Kadencja organów So³ectwa, wymienionych w ust. 1
trwa 4 lata.
§ 10
1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci i demokratyzmu, kolegialnoci i jawnoci w pracy So³ectwa.
2. Organy So³ectwa, co najmniej raz w roku, obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO ORAZ WARUNKI
WA¯NOCI PODEJMOWANIA UCHWA£
§ 11
Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do rad gmin.
§ 12
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa b¹d
Radê So³eck¹ lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/20 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Wójta.
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2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno byæ zawo³ane
najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
§ 13
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy, tj. poprzez
podanie do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, liczba
g³osów za jest wiêksza od po³owy wa¿nie oddanych
g³osów.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 14
Zebranie Wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej i inne organy samorz¹du,
2) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów So³ectwa,
3) podejmuje uchwa³y w sprawach okrelonych w § 5
ust. 1,
4) realizuje zadania okrelone w § 7.
ROZDZIA£ V
ORGANY WYKONAWCZE
SO£ECTWA I ZAKRES ICH ZADAÑ
SO£TYS

1.

2.
3.
4.
5.

§ 15
So³tys:
Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê
i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c o tym
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Kieruje prac¹ Rady So³eckiej oraz reprezentuje So³ectwo.
Wykonuje czynnoci zwi¹zane z gospodarowaniem
rodkami finansowymi So³ectwa.
Bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy i mo¿e zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady So³eckiej.
Bierze udzia³ w posiedzeniach zarz¹dów organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie, zaprasza przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Rady So³eckiej oraz organizuje
inne formy wspó³dzia³ania.
Rada So³ecka
§ 16

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
§ 17
1. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje So³tys w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na pó³rocze.
2. O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.
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§ 18

§ 23

Rada So³ecka:
1. Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i w § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c
o tym mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Zaprasza na zebranie wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania
spraw oraz przygotowuje projekty uchwa³ i opinii Zebrania Wiejskiego.
3. Opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy So³ectwa.
4. Wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
So³ectwa, o których mowa w § 7
5. Organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê, informuj¹c o wynikach
Zebranie Wiejskie.
6. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organami organizacji spo³ecznych i samorz¹dów w celu wspólnej realizacji zadañ.

Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania
funduszu So³ectwa.

Organy specjalistyczne (komisje)

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów So³ectwa na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ
co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
2. W przypadku braku quorum okrelonym w ust. 1, Zebranie Wiejskie odbêdzie siê w tym samym dniu i tym
samym miejscu, o ½ godziny póniej od godziny podanej do wiadomoci mieszkañców i jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê obecnych uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

§ 19
Organy specjalistyczne (komisje) w zakresie wydzielonych spraw:
1) prowadz¹ dzia³alnoæ organizatorsk¹,
2) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone przez Zebranie Wiejskie i Radê So³eck¹,
3) organizuj¹ i prowadz¹ dzia³ania kontrolne.
ROZDZIA£ VI
SPOSÓB GOSPODAROWANIA
RODKAMI FINANSOWYMI
§ 20
rodki na fundusze So³ectwa mog¹ byæ wydzielone w
bud¿ecie Gminy Cedry Wielkie w formie rezerw celowych.
§ 21
1. Podstaw¹ uruchomienia rodków z rezerwy celowej
jest protokó³ z Zebrania Wiejskiego wraz z za³¹czon¹
list¹ obecnoci.
2. Fundusze So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na:
 infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ So³ectwa,
 utrzymanie zieleni w So³ectwie,
 budowê i remont dróg gminnych i chodników,
 zakup pozosta³ych rodków trwa³ych na cele rolnicze, owiatowe, kulturalne, sportowe, socjalne,
 poprawê warunków socjalno-bytowych dzieci i m³odzie¿y, ludzi starszych i niepe³nosprawnych oraz dotkniêtych wypadkami losowymi.
3. O przeznaczeniu funduszy So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
4. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ w bud¿ecie Gminy, którym dysponuje Wójt Gminy.
§ 22
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi wyznaczony pracownik Urzêdu Gminy.

ROZDZIA£ VII
TERYB WYBORÓW, ODWO£YWANIA
CZ£ONKÓW ORGANÓW SO£ECTWA
ORAZ
UZUPE£NIANIA SK£ADU W TOKU KADENCJI
§ 24
1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór cz³onków Rady So³eckiej i So³tysa zwo³uje Wójt
Gminy, który okrela miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego.
2. Zebraniu przewodniczy Przewodnicz¹cy Zebrania, który wybierany jest sporód uczestników Zebrania.
3. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1, powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.
§ 25

§ 26
1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów So³ectwa.
2. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatur, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ Przewodnicz¹cy
Zebrania i cz³onkowie Komisji.
§ 27
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów, zg³aszanych bezporednio przez uczestników Zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
O sposobie wyborów innych organów So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
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§ 30

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej a tak¿e cz³onkowie
innych organów So³ectwa s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ So³ectwa lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 35

Wnioski dotycz¹ce zmian w Statucie Zebranie Wiejskie
przedk³ada Radzie Gminy.
§ 36
Traci moc uchwa³a Nr IV/20/90 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 wrzenia 1990 r. w sprawie ustalenia statutów so³ectw.

§ 31

§ 37

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Wójt Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady
So³eckiej przeprowadza samodzielnie Rada So³ecka,
informuj¹c o tym Wójta.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wg zasad okrelonych w § § 24-29.

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

ROZDZIA£ VIII
ZASADY SK£ADANIA PRZEZ ORGANY SO£ECTWA
SPRAWOZDAÑ PRZED MIESZKAÑCAMI
§ 32
Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych w okresach
miêdzy zebraniami, a w szczególnoci o:
 opiniach wydanych w imieniu So³ectwa,
 realizacji uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 wa¿niejszych wp³ywach i wydatkach ze rodków finansowych So³ectwa,
 innych swoich dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców wsi.
§ 33
1. Co najmniej raz w roku Rada So³ecka sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci, obejmuj¹ce ca³okszta³t
realizowanych zadañ, a w szczególnoci:
 wykonanie funduszy So³ectwa,
 realizacjê uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 efekty dzia³añ spo³eczno-organizatorskich, a zw³aszcza wyniki realizowanych czynów spo³ecznych, podejmowanych akcji wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi i samorz¹dowymi,
 wspó³pracê z Rad¹ Gminy i Wójtem,
 liczbê i tematykê odbytych Zebrañ Wiejskich, frekwencjê mieszkañców na Zebraniach oraz liczbê
odbytych posiedzeñ Rady So³eckiej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmowaæ równie¿ dzia³alnoæ So³tysa, a w szczególnoci jego udzia³ w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie oraz
inne czynnoci podejmowane jednoosobowo.
§ 34
1. So³tys obowi¹zany jest informowaæ mieszkañców o realizacji swoich zadañ z zakresu administracji samorz¹dowej.
2. Co najmniej raz w roku So³tys sk³ada sprawozdanie
z ca³okszta³tu swojej dzia³alnoci w tej dziedzinie,
a zw³aszcza inkasa nale¿noci podatkowych.

Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

2264
UCHWA£A Nr V/49/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie Statutu So³ectwa Trzcinisko.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami So³ectwa Trzcinisko  Rada Gminy uchwala:
Statut So³ectwa Trzcinisko
ROZDZIA£ I
NAZWA I TEREN DZIA£ANIA SO£ECTWA
§1
1. Ogó³em mieszkañców wsi Trzcinisko stanowi so³ectwo
Trzcinisko.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa Trzcinisko jest wie Trzcinisko.
§2
1. So³ectwo wspólnie z Rad¹ Gminy i pozosta³ymi so³ectwami tworz¹ samorz¹d terytorialny w gminie.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
ROZDZIA£ II
ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§3
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnianie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
§4
Zadania okrelone w § 3 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:

Dziennik Urzêdowy
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1) podejmowanie uchwa³ w sprawach w ramach przyznanych mu kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa oraz przedstawionych do konsultacji projektów uchwa³ Rady Gminy w czêci dotycz¹cej So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw, których za³atwianie wykracza poza
mo¿liwoci So³ectwa.
§5
1. So³ectwo podejmuje uchwa³y w sprawach:
1) utrzymywania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach planu
perspektywicznego gminy,
2) planu zagospodarowania terenu wsi,
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi,
4) dróg wiejskich,
5) przeznaczenia rodków bêd¹cych w jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych.
2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wymienionych w
ust. 1 winny siê mieciæ w ramach rodków przewidzianych w bud¿ecie gminy lub posiadanych przez So³ectwo rodków finansowych.
3. Zadania wynikaj¹ce z uchwa³ So³ectwa realizowane s¹
w ramach planu perspektywicznego gminy.
§6
So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych
lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej albo o dopuszczenie So³ectwa do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi So³ectwa i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.
§7
Wspó³dzia³aj¹c z zainteresowanymi organizacjami politycznymi, spo³ecznymi i samorz¹dami, korzystaj¹c z pomocy Rady Gminy, Wójta oraz wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, So³ectwo realizuje zadania okrelone w § 3 ust. 1 pkt 2 w szczególnoci poprzez:
1) inicjowanie czynów spo³ecznych,
2) przeprowadzanie w So³ectwie akcji maj¹cych na celu
poprawê zdrowia mieszkañców, stanu sanitarnego,
porz¹dku i estetyki wsi,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej,
4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnoowiatowym, sportowym i wypoczynkowym,
5) organizowanie mieszkañców do poprawy stanu
ochrony przeciwpo¿arowej w So³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siedzkimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§9
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Organem uchwa³odawczym w So³ectwie jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym w So³ectwie jest So³tys.
Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e specjalistyczne organy samorz¹dowe (np. komisje), okrelaj¹c zakres ich zadañ.
5. Kadencja organów So³ectwa, wymienionych w ust. 1
trwa 4 lata.
§ 10
1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci i demokratyzmu, kolegialnoci i jawnoci w pracy So³ectwa.
2. Organy So³ectwa, co najmniej raz w roku, obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO ORAZ WARUNKI
WA¯NOCI PODEJMOWANIA UCHWA£
§ 11
Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do rad gmin.
§ 12
1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa b¹d
Radê So³eck¹ lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/20 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno byæ zawo³ane
najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
§ 13
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy, tj. poprzez
podanie do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, liczba
g³osów za jest wiêksza od po³owy wa¿nie oddanych
g³osów.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 14
Zebranie Wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej i inne organy samorz¹du,
2) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów So³ectwa,
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3) podejmuje uchwa³y w sprawach okrelonych w § 5
ust. 1,
4) realizuje zadania okrelone w § 7.

6. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organami organizacji spo³ecznych i samorz¹dów w celu wspólnej realizacji zadañ.

ROZDZIA£ V
ORGANY WYKONAWCZE
SO£ECTWA I ZAKRES ICH ZADAÑ

Organy specjalistyczne (komisje)

SO£TYS

1.

2.
3.
4.

5.

§ 15
So³tys:
Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê
i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c o tym
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Kieruje prac¹ Rady So³eckiej oraz reprezentuje So³ectwo.
Wykonuje czynnoci zwi¹zane z gospodarowaniem
rodkami finansowymi So³ectwa.
Bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy i mo¿e zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady So³eckiej.
Bierze udzia³ w posiedzeniach zarz¹dów organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie, zaprasza przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Rady So³eckiej oraz organizuje
inne formy wspó³dzia³ania.
Rada So³ecka
§ 16

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
§ 17
1. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje So³tys w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na pó³rocze.
2. O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.
§ 18
1.

2.

3.
4.

5.

Rada So³ecka:
Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i w § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c
o tym mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Zaprasza na zebranie wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania
spraw oraz przygotowuje projekty uchwa³ i opinii Zebrania Wiejskiego.
Opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy So³ectwa.
Wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
So³ectwa, o których mowa w § 7
Organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê, informuj¹c o wynikach
Zebranie Wiejskie.

§ 19
Organy specjalistyczne (komisje) w zakresie wydzielonych spraw:
1) prowadz¹ dzia³alnoæ organizatorsk¹,
2) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone przez Zebranie Wiejskie i Radê So³eck¹,
3) organizuj¹ i prowadz¹ dzia³ania kontrolne.
ROZDZIA£ VI
SPOSÓB GOSPODAROWANIA
RODKAMI FINANSOWYMI
§ 20
rodki na fundusze So³ectwa mog¹ byæ wydzielone w
bud¿ecie Gminy Cedry Wielkie w formie rezerw celowych.
§ 21
1. Podstaw¹ uruchomienia rodków z rezerwy celowej
jest protokó³ z Zebrania Wiejskiego wraz z za³¹czon¹
list¹ obecnoci.
2. Fundusze So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na:
 infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ So³ectwa,
 utrzymanie zieleni w So³ectwie,
 budowê i remont dróg gminnych i chodników,
 zakup pozosta³ych rodków trwa³ych na cele rolnicze, owiatowe, kulturalne, sportowe, socjalne,
 poprawê warunków socjalno-bytowych dzieci i m³odzie¿y, ludzi starszych i niepe³nosprawnych oraz dotkniêtych wypadkami losowymi.
3. O przeznaczeniu funduszy So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
4. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ w bud¿ecie Gminy, którym dysponuje Wójt Gminy.
§ 22
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi wyznaczony pracownik Urzêdu Gminy.
§ 23
Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania
funduszu So³ectwa.
ROZDZIA£ VII
TERYB WYBORÓW, ODWO£YWANIA
CZ£ONKÓW ORGANÓW SO£ECTWA
ORAZ
UZUPE£NIANIA SK£ADU W TOKU KADENCJI
§ 24
1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór cz³onków Rady So³eckiej i So³tysa zwo³uje Wójt
Gminy, który okrela miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego.
2. Zebraniu przewodniczy Przewodnicz¹cy Zebrania, który wybierany jest sporód uczestników Zebrania.
3. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1, powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.
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§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów So³ectwa na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ
co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
2. W przypadku braku quorum okrelonym w ust. 1, Zebranie Wiejskie odbêdzie siê w tym samym dniu i tym
samym miejscu, o ½ godziny póniej od godziny podanej do wiadomoci mieszkañców i jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê obecnych uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
§ 26
1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów So³ectwa.
2. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatur, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ Przewodnicz¹cy
Zebrania i cz³onkowie Komisji.
§ 27
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów, zg³aszanych bezporednio przez uczestników Zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
O sposobie wyborów innych organów So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
§ 30
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej a tak¿e cz³onkowie
innych organów So³ectwa s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ So³ectwa lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

ROZDZIA£ VIII
ZASADY SK£ADANIA PRZEZ ORGANY SO£ECTWA
SPRAWOZDAÑ PRZED MIESZKAÑCAMI
§ 32
Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych w okresach
miêdzy zebraniami, a w szczególnoci o:
 opiniach wydanych w imieniu So³ectwa,
 realizacji uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 wa¿niejszych wp³ywach i wydatkach ze rodków finansowych So³ectwa,
 innych swoich dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców wsi.
§ 33
1. Co najmniej raz w roku Rada So³ecka sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci, obejmuj¹ce ca³okszta³t
realizowanych zadañ, a w szczególnoci:
 wykonanie funduszy So³ectwa,
 realizacjê uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 efekty dzia³añ spo³eczno-organizatorskich, a zw³aszcza wyniki realizowanych czynów spo³ecznych, podejmowanych akcji wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi i samorz¹dowymi,
 wspó³pracê z Rad¹ Gminy i Wójtem,
 liczbê i tematykê odbytych Zebrañ Wiejskich, frekwencjê mieszkañców na Zebraniach oraz liczbê
odbytych posiedzeñ Rady So³eckiej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmowaæ równie¿ dzia³alnoæ So³tysa, a w szczególnoci jego udzia³ w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie oraz
inne czynnoci podejmowane jednoosobowo.
§ 34
1. So³tys obowi¹zany jest informowaæ mieszkañców o realizacji swoich zadañ z zakresu administracji samorz¹dowej.
2. Co najmniej raz w roku So³tys sk³ada sprawozdanie
z ca³okszta³tu swojej dzia³alnoci w tej dziedzinie,
a zw³aszcza inkasa nale¿noci podatkowych.
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 35
Wnioski dotycz¹ce zmian w Statucie Zebranie Wiejskie
przedk³ada Radzie Gminy.
§ 36
Traci moc uchwa³a Nr IV/20/90 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 wrzenia 1990 r. w sprawie ustalenia statutów so³ectw.

§ 31

§ 37

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Wójt Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady
So³eckiej przeprowadza samodzielnie Rada So³ecka,
informuj¹c o tym Wójta.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wg zasad okrelonych w § § 24-29.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek
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UCHWA£A Nr V/50/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie Statutu So³ectwa Woc³awy.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami So³ectwa Woc³awy  Rada Gminy uchwala:
Statut So³ectwa Woc³awy
ROZDZIA£ I
NAZWA I TEREN DZIA£ANIA SO£ECTWA
§1
1. Ogó³em mieszkañców wsi Woc³awy stanowi so³ectwo
Woc³awy.
2. Terenem dzia³ania so³ectwa Woc³awy jest wie Woc³awy.
§2
1. So³ectwo wspólnie z Rad¹ Gminy i pozosta³ymi so³ectwami tworz¹ samorz¹d terytorialny w gminie.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
ROZDZIA£ II
ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§3
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) zapewnianie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
§4
Zadania okrelone w § 3 So³ectwo realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach w ramach przyznanych mu kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa oraz przedstawionych do konsultacji projektów uchwa³ Rady Gminy w czêci dotycz¹cej So³ectwa,
3) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw, których za³atwianie wykracza poza
mo¿liwoci So³ectwa.
§5
1. So³ectwo podejmuje uchwa³y w sprawach:
1) utrzymywania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach planu
perspektywicznego gminy,
2) planu zagospodarowania terenu wsi,
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi,
4) dróg wiejskich,
5) przeznaczenia rodków bêd¹cych w jego dyspozycji,
6) czynów spo³ecznych.
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2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wymienionych w
ust. 1 winny siê mieciæ w ramach rodków przewidzianych w bud¿ecie gminy lub posiadanych przez So³ectwo rodków finansowych.
3. Zadania wynikaj¹ce z uchwa³ So³ectwa realizowane s¹
w ramach planu perspektywicznego gminy.
§6
So³ectwo mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Kodeksie Postêpowania Administracyjnego dla organizacji spo³ecznych
i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia
postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych
lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej albo o dopuszczenie So³ectwa do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi So³ectwa i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.
§7
Wspó³dzia³aj¹c z zainteresowanymi organizacjami politycznymi, spo³ecznymi i samorz¹dami, korzystaj¹c z pomocy Rady Gminy, Wójta oraz wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, So³ectwo realizuje zadania okrelone w § 3 ust. 1 pkt 2 w szczególnoci poprzez:
1) inicjowanie czynów spo³ecznych,
2) przeprowadzanie w So³ectwie akcji maj¹cych na celu
poprawê zdrowia mieszkañców, stanu sanitarnego,
porz¹dku i estetyki wsi,
3) organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej,
4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnoowiatowym, sportowym i wypoczynkowym,
5) organizowanie mieszkañców do poprawy stanu
ochrony przeciwpo¿arowej w So³ectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
§8
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ, So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siedzkimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§9
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Organem uchwa³odawczym w So³ectwie jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym w So³ectwie jest So³tys.
Dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e specjalistyczne organy samorz¹dowe (np. komisje), okrelaj¹c zakres ich zadañ.
5. Kadencja organów So³ectwa, wymienionych w ust. 1
trwa 4 lata.
§ 10
1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci i demokratyzmu, kolegialnoci i jawnoci w pracy So³ectwa.
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2. Organy So³ectwa, co najmniej raz w roku, obowi¹zane
s¹ sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA
ZEBRANIA WIEJSKIEGO ORAZ WARUNKI
WA¯NOCI PODEJMOWANIA UCHWA£
§ 11
Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do rad gmin.

wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady So³eckiej.
5. Bierze udzia³ w posiedzeniach zarz¹dów organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie, zaprasza przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Rady So³eckiej oraz organizuje
inne formy wspó³dzia³ania.
Rada So³ecka
§ 16
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 12

§ 17

1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa b¹d
Radê So³eck¹ lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/20 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
2) Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinno byæ zawo³ane
najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

1. Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje So³tys w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na pó³rocze.
2. O posiedzeniach Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.

§ 13
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjêty mieszkañcy, tj. poprzez
podanie do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, liczba
g³osów za jest wiêksza od po³owy wa¿nie oddanych
g³osów.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
§ 14
Zebranie Wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej i inne organy samorz¹du,
2) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów So³ectwa,
3) podejmuje uchwa³y w sprawach okrelonych w § 5
ust. 1,
4) realizuje zadania okrelone w § 7.
ROZDZIA£ V
ORGANY WYKONAWCZE
SO£ECTWA I ZAKRES ICH ZADAÑ
SO£TYS

1.

2.
3.
4.

§ 15
So³tys:
Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê
i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c o tym
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Kieruje prac¹ Rady So³eckiej oraz reprezentuje So³ectwo.
Wykonuje czynnoci zwi¹zane z gospodarowaniem
rodkami finansowymi So³ectwa.
Bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy i mo¿e zg³aszaæ

§ 18
Rada So³ecka:
1. Zwo³uje Zebranie Wiejskie  z wyj¹tkiem zebrañ, o których mowa w § 24 i w § 31 ust. 1  ustala dzieñ, godzinê i miejsce oraz projekt porz¹dku obrad, informuj¹c
o tym mieszkañców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Zaprasza na zebranie wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania
spraw oraz przygotowuje projekty uchwa³ i opinii Zebrania Wiejskiego.
3. Opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy So³ectwa.
4. Wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
So³ectwa, o których mowa w § 7
5. Organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê, informuj¹c o wynikach
Zebranie Wiejskie.
6. Wspó³dzia³a z w³aciwymi organami organizacji spo³ecznych i samorz¹dów w celu wspólnej realizacji zadañ.
Organy specjalistyczne (komisje)
§ 19
Organy specjalistyczne (komisje) w zakresie wydzielonych spraw:
1) prowadz¹ dzia³alnoæ organizatorsk¹,
2) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone przez Zebranie Wiejskie i Radê So³eck¹,
3) organizuj¹ i prowadz¹ dzia³ania kontrolne.
ROZDZIA£ VI
SPOSÓB GOSPODAROWANIA
RODKAMI FINANSOWYMI
§ 20
rodki na fundusze So³ectwa mog¹ byæ wydzielone
w bud¿ecie Gminy Cedry Wielkie w formie rezerw celowych.
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§ 21

1. Podstaw¹ uruchomienia rodków z rezerwy celowej
jest protokó³ z Zebrania Wiejskiego wraz z za³¹czon¹
list¹ obecnoci.
2. Fundusze So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na:
 infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ So³ectwa,
 utrzymanie zieleni w So³ectwie,
 budowê i remont dróg gminnych i chodników,
 zakup pozosta³ych rodków trwa³ych na cele rolnicze, owiatowe, kulturalne, sportowe, socjalne,
 poprawê warunków socjalno-bytowych dzieci i m³odzie¿y, ludzi starszych i niepe³nosprawnych oraz dotkniêtych wypadkami losowymi.
3. O przeznaczeniu funduszy So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
4. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ w bud¿ecie Gminy, którym dysponuje Wójt Gminy.
§ 22
Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi wyznaczony pracownik Urzêdu Gminy.
§ 23
Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania
funduszu So³ectwa.
ROZDZIA£ VII
TERYB WYBORÓW, ODWO£YWANIA
CZ£ONKÓW ORGANÓW SO£ECTWA
ORAZ
UZUPE£NIANIA SK£ADU W TOKU KADENCJI
§ 24
1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór cz³onków Rady So³eckiej i So³tysa zwo³uje Wójt
Gminy, który okrela miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego.
2. Zebraniu przewodniczy Przewodnicz¹cy Zebrania, który wybierany jest sporód uczestników Zebrania.
3. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1, powinno byæ podane do wiadomoci mieszkañców So³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.
§ 25
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru organów So³ectwa na
Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ
co najmniej 1/20 uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
2. W przypadku braku quorum okrelonym w ust. 1, Zebranie Wiejskie odbêdzie siê w tym samym dniu i tym
samym miejscu, o ½ godziny póniej od godziny podanej do wiadomoci mieszkañców i jest wa¿ne bez
wzglêdu na liczbê obecnych uprawnionych mieszkañców So³ectwa.
§ 26
1. Wybory przeprowadza Komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybrana sporód uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do organów So³ectwa.
2. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatur, przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³osze-
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nie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹ Przewodnicz¹cy
Zebrania i cz³onkowie Komisji.
§ 27
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów, zg³aszanych bezporednio przez uczestników Zebrania.
2. Zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru So³tysa przeprowadza siê oddzielnie.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej nie
mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo pope³nione
z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 29
O sposobie wyborów innych organów So³ectwa decyduje Zebranie Wiejskie.
§ 30
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej a tak¿e cz³onkowie
innych organów So³ectwa s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ So³ectwa lub dopucili
siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§ 31
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej, Wójt Gminy zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady
So³eckiej przeprowadza samodzielnie Rada So³ecka,
informuj¹c o tym Wójta.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wg zasad okrelonych w § § 24-29.
ROZDZIA£ VIII
ZASADY SK£ADANIA PRZEZ ORGANY SO£ECTWA
SPRAWOZDAÑ PRZED MIESZKAÑCAMI
§ 32
Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynnociach podejmowanych w okresach
miêdzy zebraniami, a w szczególnoci o:
 opiniach wydanych w imieniu So³ectwa,
 realizacji uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 wa¿niejszych wp³ywach i wydatkach ze rodków finansowych So³ectwa,
 innych swoich dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla mieszkañców wsi.
§ 33
1. Co najmniej raz w roku Rada So³ecka sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci, obejmuj¹ce ca³okszta³t
realizowanych zadañ, a w szczególnoci:
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 wykonanie funduszy So³ectwa,
 realizacjê uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
 efekty dzia³añ spo³eczno-organizatorskich, a zw³aszcza wyniki realizowanych czynów spo³ecznych, podejmowanych akcji wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi i samorz¹dowymi,
 wspó³pracê z Rad¹ Gminy i Wójtem,
 liczbê i tematykê odbytych Zebrañ Wiejskich, frekwencjê mieszkañców na Zebraniach oraz liczbê
odbytych posiedzeñ Rady So³eckiej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmowaæ równie¿ dzia³alnoæ So³tysa, a w szczególnoci jego udzia³ w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w So³ectwie oraz
inne czynnoci podejmowane jednoosobowo.
§ 34
1. So³tys obowi¹zany jest informowaæ mieszkañców o realizacji swoich zadañ z zakresu administracji samorz¹dowej.
2. Co najmniej raz w roku So³tys sk³ada sprawozdanie
z ca³okszta³tu swojej dzia³alnoci w tej dziedzinie,
a zw³aszcza inkasa nale¿noci podatkowych.
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 35
Wnioski dotycz¹ce zmian w Statucie Zebranie Wiejskie
przedk³ada Radzie Gminy.
§ 36
Traci moc uchwa³a Nr IV/20/90 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 wrzenia 1990 r. w sprawie ustalenia statutów so³ectw.
§ 37
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

2266
SPRAWOZDANIE
z dzia³alnoci Powiatowej Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku Powiatu Cz³uchowskiego
W celu realizacji zadañ Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ okrelonych w ustawach w zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli w Powiecie Cz³uchowskim powo³ana zosta³a Zarz¹dzeniem Nr 14/
2002 Starosty Cz³uchowskiego z dnia 18 grudnia 2001 r.
Powiatowa Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego, w zarz¹dzeniu tym okrelono zadania Komisji oraz
zasady funkcjonowania.
Do sk³adu komisji weszli przedstawiciele Policji Powiatowej, Rady Powiatu oraz Starosty Cz³uchowskiego.
W roku 2002 komisja odby³a 3 posiedzenia.
Na posiedzeniach komisji w 2002 r. przedstawiono
sk³ad komisji, podstawowe zadania, wys³uchano informacji Prokuratora Rejonowego w Cz³uchowie i Komen-

danta Powiatowego Policji o stanie porz¹dku, bezpieczeñstwa publicznego obywateli na terenie powiatu cz³uchowskiego. Informacje by³y podstaw¹ oceny porz¹dku i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu, której dokona³a Komisja. Wys³uchano sprawozdañ o bezpieczeñstwie
sanitarno-weterynaryjnym i przeciwpo¿arowym oraz innych zagro¿eniach wystêpuj¹cych na terenie powiatu
cz³uchowskiego. Sprawozdania bêd¹ce podstaw¹ dokonania stosownych ocen w tym zakresie przedstawili Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Cz³uchowie,Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cz³uchowie,
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cz³uchowie i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cz³uchowie.
Komisja jako priorytetowe uzna³a zadanie opracowania powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci i zapewnienia porz¹dku publicznego obywateli.
Ze wzglêdu na koniecznoæ dokonania szczegó³owych
analiz poszczególnych s³u¿b, stra¿y i inspekcji realizuj¹cych zadania z tego zakresu, program ten zostanie przed³o¿ony do zatwierdzenia Radzie Powiatu w I pó³roczu
2003 roku.
Starosta
A. Gappa

2267
UCHWA£A Nr V/33/2003
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie bud¿etu miasta Cz³uchów na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 lit c, d, e oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 109,
art. 122, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z pón.
zm.) oraz uchwa³y Rady Miejskiej w Cz³uchowie Nr XVII/
147/2000 z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie procedury
tworzenia i uchwalania bud¿etu rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Okrela siê bud¿et miasta na 2003 rok w nastêpuj¹cej
wysokoci:
1. Dochody bud¿etowe gminy w wysokoci 18.140.664 z³
z tego:
 dochody z podatków i op³at
4.387.050 z³
 udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
2.965.000 z³
 wp³ywy od jednostek bud¿etowych
47.000 z³
 dochody z maj¹tku gminy
1.846.130 z³
 pozosta³e dochody w³asne
85.500 z³
 dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce zlecone gminie ustawami
1.283.405 z³
 dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy
447.707 z³
 rodki na wspólne zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów z jedn. sam. terytorialnego
290.000 z³
 rodki na dofinansowanie inwestycji z innych róde³
275.000 z³
 dotacje celowe z powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie umów miêdzy jedn. sam. terytorialnego
75.000 z³
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 czêæ podstawowa subwencji ogólnej
10.064 z³
 czêæ owiatowa subwencji ogólnej
5.394.463 z³
 czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej 934.345 z³
 dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie
w³asnych zadañ inwestycyjnych gminy
100.000 z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1*, a wed³ug dzia³ów i rozdzia³ów za³¹cznik
Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
2. Wydatki bud¿etowe gminy w wysokoci 18.992.664 z³
z tego:
 wydatki bie¿¹ce
16.186.964 z³
w tym:
 wynagrodzenia
5.950.270 z³
 pochodne od wynagrodzeñ
1.158.005 z³
 wydatki na obs³ugê d³ugu
510.000 z³
 dotacje z bud¿etu
2.367.540 z³
 pozosta³e wydatki
6.201.149 z³
 wydatki maj¹tkowe
2.805.700 z³
w tym:
 wydatki na zadania inwestycyjne ze r. bud¿etowych
2.755.700 z³
 wydatki na zadania inwestycyjne zr r. GFOiGW
50.000 z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków wg dzia³ów, rozdzia³ów i zadañ zawieraj¹ za³¹czniki Nr 3 i 4* do niniejszej
uchwa³y.
3. Deficyt bud¿etowy
852.000 z³
§2
W wydatkach bud¿etowych wyodrêbnia siê:
1) ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹
132.400 z³
2) dotacje przedmiotowe dla zak³adów bud¿etowych (za³¹cznik nr 8)*
949.200 z³
3) pozosta³e dotacje (za³¹cznik nr 9)*
1.418.340 z³
4) wydatki na finansowanie zadañ inwestycyjnych (za³¹cznik nr 6)*
2.805.700 z³
§3
W ramach wydatków ogólnych wyodrêbnia siê:
1. Wydatki na finansowanie zadañ w³asnych 17.634.259 z³
2. Wydatki na finansowanie zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami
1.283.405 z³
3. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wykonywanych
w drodze porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du teryt.
75.000 z³
§4
Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych na kwotê 190.000 z³ i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na
kwotê 190.000 z³otych (za³¹cznik nr 13* do uchwa³y).
§5
1. Ustala siê przychody bud¿etowe w wysokoci
2.572.000 z³
w tym:
 po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku 272.000 z³
 kredyt bankowy
1.400.000 z³
 wolne rodki finansowe z lat ubieg³ych 900.000 z³
2. Ustala siê rozchody bud¿etowe w wysokoci 1.720.000 z³
* Za³¹czników Nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13 nie publikuje siê.
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w tym:
 sp³aty rat po¿yczek do WFOiGW w Gdañsku i NFOiGW w Warszawie
1.380.000 z³
 sp³ata rat po¿yczki z Przedsiêbiorstwa Komunalnego
100.000 z³
 sp³ata rat kredytów bankowych
240.000 z³
§6
Ustala siê prognozê d³ugu publicznego zgodnie z za³¹cznikiem nr 11*.
§7
Ustala siê nastêpuj¹ce kwoty przychodów i wydatków
zak³adów bud¿etowych:
1) przychody
1.541.638 z³
2) wydatki
1.541.638 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do niniejszej uchwa³y.
Zatwierdza siê plan finansowy Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z za³¹cznikiem nr 7*.
§8
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etowych
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ w roku bud¿etowym do kwoty 300.000 z³otych,
3) zaci¹gania krótkoterminowego kredytu (po¿yczki)
w przypadku wyst¹pienia przejciowego niedoboru do
wysokoci 300.000 z³otych,
4) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§9
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta do:
1. Opracowania uk³adu wykonawczego bud¿etu po stronie dochodów i wydatków w podziale na dzia³y, rozdzia³y i paragrafy.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
w roku bud¿etowym 2003.
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
W. Macugowska

2268
UCHWA£A Nr VI/47/2003
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmian w statucie gminy miejskiej w Cz³uchowie.
Na podstawie art. 3 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
* Za³¹czników Nr 7, 8, 11 nie publikuje siê.
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o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2002 r., Nr 142 poz. 1591
z pón.zm) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W statucie Gminy Miejskiej w Cz³uchowie uchwalonym
uchwa³¹ Rady Miejskiej w Cz³uchowie Nr IV/20/2003 z dnia
19 lutego 2003 r., wprowadza nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. W § 16 skrela siê zapis ust. 2 w ca³oci.
§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
A. Sugier

2269
UCHWA£A Nr IV/25/03
Rady Gminy w C³uchowie
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody
i odprowadzania cieków na terenie gminy Cz³uchów
przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej przy Urzêdzie
Gminy w Cz³uchowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747)  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Cz³uchów, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej przy Urzêdzie Gminy w Cz³uchowie.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Bachan

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IV/25/03
Rady Gminy w Cz³uchowie
z dnia 27 marca 2003 r.
Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania cieków na
terenie gminy Cz³uchów przez Zak³ad Gospodarki
Komunalnej przy Urzêdzie Gminy w Cz³uchowie
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej przy
Urzêdzie Gminy w Cz³uchowie zwany dalej Zak³adem
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Zak³adu polegaj¹c¹ na ujawnieniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Zak³adu polegaj¹ca na odprowadzaniu
i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747).
§2
Odbiorc¹ ustaw w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorca.
§3
Zak³ad wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o Uchwa³ê Nr XI/115/93 Urzêdu Gminy w Cz³uchowie z dnia 25
marzec 1993 r. w sprawie utworzenia Zak³adu Gospodarki Komunalnej przy Urzêdzie Gminy Cz³uchów.
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzaniu cieków zawartej miedzy Zak³adem a
Odbiorca.
Rozdzia³ II
Zawieranie umów
§5
1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nastêpuje na pisemnym wniosku
osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osoba, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego do
którego ma byæ dostarczona woda lub, z którego maja
byæ odprowadzone cieki z uwzglêdnieniem treci
ust. 4 i 5, a w uzasadnionych przypadkach z osoba,
która korzysta z nieruchomoci stanie prawnym.
3. Jeli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹du nieruchomoci wspólnej.
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4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹du budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Zak³ad zawiera
umowê z korzystaj¹cymi z lokalu osobami, jeli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzasadniony z Zak³adem,
b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzem zainstalowanym w poszczególnych lokalach
oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentowaæ stosownymi zgodami wszystkich lokalów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
5. Zak³ad mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w art. 6
ust. 4 i 5 ustawy, równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.

cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿ytej jakoci dostarczonej wody i odprowadzanych cieków.
2. Minimalna i maksymalna iloæ dostarczanej wody strony winny okreliæ w umowie.
3. Wymagane cinienie wody okrelaj¹ przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
4. Woda do spo¿ywania przez ludzi winna odpowiadaæ
jakociowo wymaganiom okrelonym przez ministra
zdrowia.

§6

W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin Zak³ad powinien zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji.

1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okreliæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek
stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zak³ad rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§7
Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w
art. 18 ustawy, okresu obowi¹zywania umowy oraz
odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
§8
W warunkach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Zak³ad uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11
ustawy.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki Zak³adu
§9
1. Zak³ad ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ posiadanych
urz¹dzeñ wodoci¹gowo  kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci i pod odpowiednim cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzania

§ 10
1. Zak³ad obowi¹zany jest do zapewnienia prawid³owej
eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
2. Zak³ad jest obowi¹zany do regularnego informowania
zarz¹du gminy o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
§ 11

§ 12
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Zak³ad powinien poinformowaæ Odbiorców w sposób
zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.
§ 13
1. Zak³ad zobowi¹zany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego za wyj¹tkiem
wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sporz¹dzonych dla celów p. po¿.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ
§ 14
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Zak³ad
z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach
cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
§ 15
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym, a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.
§ 16
W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
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§ 17
W przypadku awarii wodomierza stosuje siê przeciêtne normy zu¿ycia, wzglêdnie rednie zu¿ycie z ostatnich
3 miesiêcy przed awari¹.
§ 18
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczanej wody przez Zak³ad z uwzglêdnieniem iloci udokumentowanego poboru wody z innych róde³.
§ 19
W rozliczeniach iloci odprowadzonych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczaj¹cego cieki.
§ 20
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
§ 21
Przy rozliczeniach z odbiorcami, Zak³ad obowi¹zany jest
stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady gminy b¹d
wprowadzona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 22
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie lub w
sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed
wejciem jej w ¿ycie.
§ 23
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
§ 24
Ustala siê jednomiesiêczny okres obrachunkowy.
W uzasadnionych, okrelonych w umowie przypadkach
op³aty od Odbiorców mog¹ byæ pobierane co dwa miesi¹ce lub raz na kwarta³.
§ 25
Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych Zak³ad obci¹¿a gminê na podstawie
cen i stawek ustalonych w taryfie.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 26
Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane przy³¹czyæ do sieci
nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do
sieci je¿eli istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia
us³ug. Mo¿liwoci te warunkowane s¹ usytuowaniem nie-

ruchomoci oraz zdolnociami dostawczymi istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej oraz zdolnociami przepustowymi
istniej¹cej sieci kanalizacyjnej:
1) w przypadku gdy nieruchomoæ odbiorcy us³ug usytuowana jest w miejscu dla którego, w momencie
realizacji przy³¹cza, uchwalone zgodnie z wymaganiami § 19 Ustawy, przez radê gminy plany rozwoju
i modernizacji, okrelone nie przewiduj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia wodoci¹gowo  kanalizacyjne, odbiorca mo¿e je wybudowaæ a potem przekazaæ
Przedsiêbiorstwu na warunkach uzgodnionych w
umowie o po³¹czeniu.
2) realizacjê budowy:
 przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej,
 przy³¹cza do sieci kanalizacyjnej na odcinku ³¹cz¹cym wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w
nieruchomoci Odbiorcy z pierwsz¹ studzienk¹,
licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku, do granicy nieruchomoci,
 studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego
i urz¹dzenia pomiarowego, zapewnia na w³asny
koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci,
3) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Zak³ad a urz¹dzenia pomiarowego
Odbiorca us³ugi.
§ 27
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez Zak³ad, zwanym dalej warunkami przy³¹czenia.
§ 28
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, która ma byæ
przy³¹czona do sieci, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci albo osoba, która korzysta z
nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym,
2. Osoba, której mowa w ust. 1, sk³ada w Zak³adzie wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o który mowa w ust. 1 i 2, ustala Zak³ad.
§ 29
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owym odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenie wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe, inne) w budynkach zasilanych w
wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
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2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹ca usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 30
1. Zak³ad okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 29.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okrelenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody i odprowadzanych
cieków lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda i odprowadzane s¹ cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków,
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
Rozdzia³ VI
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ugi wodoci¹gowo  kanalizacyjnych
§ 31
Potencjalni odbiorcy us³ugi wodoci¹gowo  kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci tych us³ug:
1) W Urzêdzie Gminy lub Zak³adzie, który udostêpnia
nieodp³atnie wzgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielenia zezwoleñ na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków.
Rozdzia³ VII
Prawa Zak³adu
§ 32
Zak³ad ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci jeli
przy³¹czenie zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Zak³adu b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.
§ 33
Zak³ad ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzania cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art. 6 ustawy.
§ 34
Zak³ad mo¿e odmówiæ dostawy wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach
okrelonych w art. 8 ustawy.
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§ 35

Zak³ad mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy
na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, jeli nie
zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ugi.
§ 36
Uprawnieni przedstawiciele Zak³adu maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczenia ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli
urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub
wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania
odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ posiadanych
przez Zak³ad, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków
wprowadzonych do sieci.
Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug
§ 37
Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ugi zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzanie cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Zak³adu.
§ 38
Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub skutkami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.
§ 39
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Zak³adu o wszystkich stwierdzonych
uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia
pomiarowego w tym o zerwanie plomby.
§ 40
Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadomienia Zak³adu o zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub zmianach u¿ytkownika lokalu.
§ 41
Odbiorca winien powiadomiæ Zak³ad o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 42
Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Zak³adu o zrzutach awaryjnych
lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków
umowy.
§ 43
Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.
§ 44
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wodê i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 45
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z za-
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opatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Zak³ad oraz nie
utrudniaj¹cy dzia³alnoci Zak³adu, a w szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowych w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
2) u¿ywania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3) poinformowania Zak³adu o w³asnych ujêciach wody,
w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie cieków,
4) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci.
Rozdzia³ IX
Przepisy karne i kary pieniê¿ne
§ 46
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w rozdziale II, pobiera wodê z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, podlega karze grzywny do 5.000 z³.
2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym, podlega karze grzywny 5.000 z³.
3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela Zak³adu do wykonania czynnoci okrelonych w § 36 podlega karze
grzywny do 5.000 z³.
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w rozdziale II, wprowadza cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolnoci albo
grzywny do 10.000 z³
5. Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz Zak³adu, w wysokoci 1.000 z³. za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o
bezumowne pobieranie wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych tego przedsiêbiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w
ust. 1-3, nastêpuje na podstawie przepisów Kodeksu
postêpowania w sprawach o wykroczenia.
Rozdzia³ X
Przepisy koñcowe
§ 47
Ze wzglêdu na zmiany uwarunkowañ prawnych realizowanych us³ug Zak³ad przygotuje i dostarczy Odbiorc¹
którzy ju¿ s¹ pod³¹czeni do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej wzory nowych umów o zaopatrzenie w wodê
lub odprowadzaniu cieków oraz niniejszy regulamin.
§ 48
W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi
na podstawie ustawy.

§ 49
Zak³ad Gospodarki Komunalnej zobowi¹zany jest do
bezp³atnego dostarczenia niniejszego regulaminu odbiorcom jego us³ugi.
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UCHWA£A Nr X/107/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 22 sierpnia 2003 r.
w sprawie przyjêcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lêbork
w latach 2003  2010.
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r.
Nr 71, poz. 733 ze zm.), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Lêbork na lata 2003 
2010.
W zakres wieloletniego programu wchodz¹:
1. Uwarunkowania formalno  prawne kszta³towania zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lêbork  Za³¹cznik Nr 1*.
2. Wielkoæ zasobu mieszkaniowego gminy z podzia³em
na lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne stan
techniczny zasobu Gminy oraz prognoza dot. pozyskania lokali na okres 2003-2010  za³¹cznik Nr 2*.
3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali, z
podzia³em na poszczególne lata  za³¹cznik Nr 3*.
4. Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach  za³¹cznik Nr 4*.
5. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami
wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach 
za³¹cznik Nr 5.
6. ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach  za³¹cznik Nr 6*.
7. Wysokoæ wydatków w kolejnych latach, z podzia³em
na koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz
koszty modernizacji lokali i budynków wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarz¹du
nieruchomociami wspólnymi, których gmina jest jednym ze wspó³w³acicieli, a tak¿e wydatki inwestycyjne
 za³¹cznik Nr 7*.
8. Opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególnoci niezbêdny zakres zamian lokali zwi¹zanych z remontami budynków
i lokali oraz planowana sprzeda¿ lokali  za³¹cznik Nr 8*.
9. Ustalenie zasad polityki czynszowej  za³¹cznik Nr 9.

* Za³¹czników nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 nie publikuje siê.
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§2

Traci moc Uchwa³a Rady Miejskiej w Lêborku Nr LI/
555/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia
zasad polityki czynszowej (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 1 poz. 14 z 2002 r., ze zm. Dz.Urz. Województwa Pomorskiego Nr 33 poz,421 z 2003 r.).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler

Za³¹cznik 5
do uchwa³y Rady Miejskiej
Nr X/107/2003
z dnia 22 sierpnia 2003 r.
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami
i budynkami wchodz¹cymi
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania
mieszkaniowym zasobem gminy
Restrukturyzacja zarz¹dzania nieruchomociami komunalnymi i wspólnymi prowadzi do realizacji okrelonych
przez Gminê (w³aciciela zasobu) celów.
Kluczowe z nich to:
 wy¿sza jakoæ us³ug zarz¹dzania nieruchomociami
komunalnymi i wspólnymi przy zachowaniu racjonalnego obci¹¿enia bud¿etu Gminy oraz osób fizycznych,
 ni¿sze koszty zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem nieruchomoci oraz przeznaczenie uzyskanych oszczêdnoci na poprawê ich stanu technicznego (remonty),
 ograniczenie zbêdnych kosztów firmy zarz¹dzaj¹cej
nieruchomociami oraz przeznaczenie uzyskanych
przez zarz¹dcê oszczêdnoci na rozwój oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników,
 uzyskanie przez stabilnych finansowo zarz¹dców
przewagi na konkurencyjnym rynku oraz zwiêkszeniem ich wiarygodnoci jako partnera Gminy w zarz¹dzaniu jej maj¹tkiem,
 zainteresowanie rozwojem firm zarz¹dzaj¹cych i popraw¹ jakoci wiadczonych przez nie us³ug potencjalnych inwestorów z zewn¹trz.
Nadzór w³acicielski pe³ni w imieniu Gminy rolê klienta zamawiaj¹cego us³ugi oraz monitoruj¹cego dzia³ania
wykonawców. Wród najwa¿niejszych funkcji pe³nionych
przez jednostkê nadzoru wystêpuj¹:
 weryfikacja, zatwierdzanie i koordynacja dochodów
zwi¹zanych z lokalami,
 weryfikacja oraz zatwierdzanie planów oraz koordy-
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nacja realizacji remontów, modernizacji, wyburzeñ oraz
remontów kapitalnych budynków,
 weryfikacja i zatwierdzanie remontów nieruchomoci
lub jej czêci, w których Gmina jest jednym ze wspó³w³acicieli w porozumieniu z zarz¹dem b¹d z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej oraz wspólnot¹ mieszkaniow¹,
 uczestnictwo w sporz¹dzaniu i realizacji planów rewitalizacji i rewaloryzacji zasobów mieszkaniowych,
 reprezentowanie interesów Gminy  jako jednego ze
wspó³w³acicieli  we wspólnotach mieszkaniowych,
 definiowanie standardów zarz¹dzania nieruchomociami komunalnymi oraz obs³ugi lokali komunalnych,
 nadzorowanie i kontrola us³ug wiadczonych przez zarz¹dców nieruchomoci,
 nadzorowanie wykonania i rozliczanie remontów zlecanych zarz¹dcom nieruchomoci lub innym wykonawcom,
 nadzór i koordynacja obs³ugi u¿ytkowników nieruchomoci wynajem lokali komunalnych  kwalifikacja lokali oraz osób oczekuj¹cych na lokal wg. zasad okrelonych Uchwa³¹ Rady Miejskiej.
Za³¹cznik 9
do uchwa³y Rady Miejskiej
Nr X/107/2003
z dnia 22 sierpnia 2003 r.
Ustalenie zasad polityki czynszowej
1. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne oddane w najem na czas nieoznaczony,
b) za lokale zamienne,
c) za lokale socjalne.
2. Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu oddanego w najem na czas nieoznaczony, lokalu zamiennego oraz lokalu socjalnego ustala
Burmistrz Miasta Lêborka.
3.1.Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty
administrowania, koszty eksploatacji, koszty konserwacji i drobnych napraw, utrzymania technicznego
budynku, koszty utrzymania czystoci i porz¹dku,
energii cieplnej i elektrycznej w czêciach wspólnych
nieruchomoci.
2. Najemca lokalu oprócz czynszu jest obowi¹zany do
uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at
niezale¿nych od w³aciciela lokalu, tj. op³at za dostawê do lokalu energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody
oraz za odbiór nieczystoci p³ynnych i sta³ych, w wypadkach gdy najemca lokalu nie ma zawartej umowy
bezporednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹
us³ug.
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4.1.Ustala siê czynniki podwy¿szaj¹ce i obni¿aj¹ce stawki czyn.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Lokal bez wyposa¿enia technicznego
Lokal wyposa¿ony w 1 element techniczny
Lokal wyposa¿ony w 2 elementy techniczne
Lokal wyposa¿ony w 3 elementy techniczne
Lokal wyposa¿ony w 4 elementy techniczne
Lokal po³o¿ony w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze wzglêdu na
stan techniczny - w trakcie wykwaterowania
Lokal po³o¿ony w suterenie lub na poddaszu
Lokal z czêci¹ wspóln¹ (wc, ³azienka, przedpokój, kuchnia, itp.)
Lokal z kuchni¹ bez wiat³a dziennego
Lokal wybudowany i oddany do u¿ytku w latach:
1. przed rokiem 1920
2. w latach 1920 - 1950
3. w latach 1951 - 1980
4. po roku 1980

+ 10%
+ 20%
+ 30%
+ 40%
- 40%
- 10%
- 10%
- 5%
- 10%
- 5%
0%
+ 5%

UWAGA:
1. Elementy techniczne to:
1.1.w.c. w mieszkaniu,
1.2.³azienka w mieszkaniu,
1.3.instalacja centralnego ogrzewania w budynku,
1.4.gaz przewodowy w budynku.
2. Przy zastosowaniu obni¿ki z tytu³u przeznaczenia budynku do rozbiórki nie stosuje siê ¿adnej innej obni¿ki.

3. W budynkach po kapitalnym remoncie przyjmuje siê
rok zakoñczenia remontu za rok oddania budynku do
u¿ytku.
2. Ustala siê trzy strefy maj¹ce wp³yw na wysokoæ czynszu za lokal oddany w najem na czas nieoznaczony,
wg. ulic, granice stref okrela czêæ graficzna:

I strefa: + 30% stawki bazowej czynszu

noci patrz¹c od Szko³y Podstawowej Nr 3 do skrzy¿owania Al.Niepodleg³oci  Zwyciêstwa (³¹cznie z budynkami Al. Wolnoci 51  71)  Al.Niepodleg³oci (od skrzy¿owania Al.Wolnoci-Zwyciêstwa do wylotu ul. Kossaka),tj:

Budynki po³o¿one w kwadracie ulic:
prawa strona ul. Kossaka patrz¹c od Szko³y Podstawowej Nr 3 do Al. Niepodleg³oci  lewa strona ul. Al.Wol-

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ULICA
Aleja Wolnoci
Armii Krajowej
Derdowskiego
Franciszkañska
Korczaka
Kossaka
Konopnickiej
M³ynarska
Orzeszkowej
Plac Pokoju
Przymurna
Przyzamcze
Reja
C.Sk³odowskiej
Staromiejska
Wyszyñskiego

NUMER BUDYNKU
5, 51, 61, 67, 69, 71,
4, 7, 12, 13abc, 21,
9,
3,
3 i of, 6, 8,
105, 106, 111,
5 i of, 6,
19,
2, 3, 8, 9, 9a, 11, 11a, 11b, 12, 12a,
4, 5, 23-25,
9, 13,
18, 19,
15 i of, 17 i of, 21, 24, 25, 26, 27, 28,
17, 20, 22 i of, 27, 29,
2, 4 i of, 5, 6, 14, 14a, 16, 27, 30, 33, 34, 38, 39, 40, 40ab,
3, 4, 8,

II strefa: 0% stawki bazowej czynszu (bez zwy¿ki i zni¿ki)

L.p.
1.
2.
3.
4.

ULICA
1-go Maja
10-go Marca
Aleja Wolnoci
Armii Krajowej

NUMER BUDYNKU
1, 5, 5a, 6,
1, 5ab, 6, 14, 19abc,
8, 10, 12, 14abcd, 20, 21, 22, 34, 36, 42, 44,
33, 35, 55,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bema
BohaterówWesterplatte
Boles³awa Krzywoustego
Buczka
Chopina
Czo³gistów
Dworcowa
Dygasiñskiego
Grudzi¹dzka
E. Plater

15.

Gdañska

16.
17.
18.
19.
20.

Gierymskiego
Grunwaldzka
I Armii Wojska Polskiego
Jednoci Robotniczej
Kellera

21.

Kossaka

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Kociuszki
Lipowa
Legionów Polskich
£okietka
Malczewskiego
Mostnika

28.

Mieszka I

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Mciwoja II
Okrzei
Orliñskiego
Pionierów
Plac Piastowski
Plac Kopernika
Przyzamcze
Pu³askiego
Rod³a
Sienkiewicza
Skar¿yñskiego
S³owackiego
Sportowa
Staszica

43.

Stryjewskiego

44.

Syrokomli

45.

Targowa

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Tczewska
Teligi
Wêgrzynowicza
Wyczó³kowskiego
W.Stwosza
Wybickiego
Zwyciêstwa
Wyczó³kowskiego
W.Stwosza
Wybickiego
Zwyciêstwa
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2, 2a, 4, 4a, 5, 6, 7, 8
¾, 5 i of, 19, 22ab,
40 i of, 41, 53/53a,
5, 6,
1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 11, 12, 13,
1, 2, 3, 4, 4a, 22abcd, 33 i of,
9,
1, 2, 4, 5, 6,
3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8ab, 9, 10, 11
9/10 i of, 41abcd, 79a, 80, 80a, 83, 92, 99 i of 102 i of, 103,
107, 109, 109a,
2, 2of,
7, 9, 10, 11, 12, 17,
3, 4, 4a, 7 i of, 25 i of, 26/27, 34 c-h, 38, 39, 42,
4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 13, 16, 18,
14, 14a, 15,
3, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 27, 31, 38a, 39, 46, 52, 63, 71,
72, 82, 83, 87, 88 i of, 99i of, 100
8,
15, 18,
34,
1, 2/3, 8 i of, 9, 14, 16/17, 18, 24, 24a,
10, 11, 12, 22, 23, i of, 24 i of, 30, 31, 32, 33, 41,
12, 13/13a, 15, 16, 17, 18, 19, 23,
4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 12, 12a, 13, 13a, 13b,
14, 14a, 14b, 20, 20a, 21, 21a, 22, 22a, 23, 23a, 24, 24a,
6, 7, 8, 9, 12, 13,
1, 2, 3of, 4, 5, 6, 7, 10, 19,
1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 13, 14, 14a, 14b,
11,
1, 4, 5,
10, 11,
15,
2, 21,
1, 1a, 1b, 1c,1d, 2, 2a, 2b, 2c,
1-2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 36, 36a,
2, 2a, 3, 3a, 3b,
13, 14, 20abcd,
23
21, 50, 51,
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 30a, 31, 31a, 31b, 31c, 32, 32a, 32b,
32c, 42, 42a, 43, 43a, 43b, 43c, 45, 46, 49, 50a,51of, 52, 55 i of,
58, 59, 60, 63, 64, 64of,
1, 40, 40a, 41,
7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 24, 25, 30, 30b, 47, 48, 49, 50, 58, 58a,
60,
4, 6a, 14-15, 16-17,
12, 14,
5, 10, 11, 12,
8,
1, 5, 6, 12,
1, 2, 4, 19,
5 i of, 6, 30a, 31, 31of, 33of, 35a, 37, 38, 38of, 40, 40of,
8,
1, 5, 6, 12,
1, 2, 4, 19,
5 i of, 6, 30a, 31, 31of, 33of, 35a, 37, 38, 38of, 40, 40of,
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III strefa:  30% stawki bazowej czynszu

Budynki po³o¿one powy¿ej ulicy Mieszka I (w kierunku ul. Kaszubskiej i B.Krzywoustego), tj:

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

ULICA
Boles³awa Krzywoustego
Drêtowo
Kaszubska
Kolonia
Polskich Marynarzy

3. Zapis ust. 1 i 2 nie ma zastosowania do lokali socjalnych.
4. Suma wszystkich obni¿ek stawki czynszu wynikaj¹cych
z ust. 1 i 2 nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 50%
5.1.Stawka czynszu za lokal zamienny jest równa stawce
czynszu za lokal oddany w najem na czas nieoznaczony z uwzglêdnieniem czynników podwy¿szaj¹cych
i obni¿aj¹cych tê stawkê okrelonych w § 4 ust. 1 i 2
niniejszej uchwa³y.
2.Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
6. Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu rozumie siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê
w lokalu, a w szczególnoci pokoi, kuchni, spi¿arni,
przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych
pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym
potrzebom lokatora, bez wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania. Za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w cianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i komórek przeznaczonych
do przechowywania opa³u.
7.1.W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu
ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
2.W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego,
czynsz najmu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

NUMER BUDYNKU
23, 24, 27, 27a, 29, 29a,
6,
2,
4, 8,
3, 3a,

3. Dokonane przez wynajmuj¹cego ulepszenia lub uszczuplenia wyposa¿enia technicznego lokalu musi byæ potwierdzone protoko³em zdawczo-odbiorczym.
4. Zmiana stawki czynszu wynikaj¹ca z zapisu ust. 1 i 2
nast¹pi z chwil¹ podpisania protoko³u zdawczo-odbiorczego.
5. W przypadku podnajêcia ca³ego lub czêci lokalu, dokonanego za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego wysokoæ
czynszu podwy¿sza siê odpowiednio o 30%. Podwy¿ka czynszu nie dotyczy podnajêcia, za zgod¹ wynajmuj¹cego, lokalu lub jego czêci uczniom lub studentom.
8. Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 dnia ka¿dego
miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez
niego rachunek, z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony
pisemnie ustali³y zmianê terminu i formy p³atnoci.
9.1.Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
2.Zapis ust. 1 nie dotyczy podwy¿ki czynszu okrelonej
w § 9 ust. 1.
10. Czynsz za lokale mieszkalne, zamienne i socjalne op³acaj¹ najemcy lokali mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.
11. W sprawach, dotycz¹cych czynszu, nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ maj¹ zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U.Nr 71, poz. 733).
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