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1970

mieszkańców wsi. Nazwa samorządu mieszkańców wsi
brzmi: sołectwo Cisowy.

UCHWAŁA Nr IV/33/2003
Rady Gminy Osiek
z dnia 10 marca 2003 r.

§2

w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców
wsi gminy Osiek
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.
U. Nr 142, poz. 1591 z późń. Zm.) Rada Gminy uchwala:
§1
Uchwala się Statut Samorządu Mieszkańców wsi gminy
Osiek — sołectw: Bukowiny, Cisowy, Jeżewnica, Karszanek,
Kasparus, Lisówko, Markocin, Osiek, Radogoszcz, Skorzenno, Suchobrzeźnica, Wycinki w brzmieniu stanowiącym
załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.
§3
Traci moc Uchwała Nr XX/31/90 Rady Gminy Osiek
z dnia 19.XI.1990 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Samorządu Mieszkańców wsi gminy Osiek.
§4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Z. Usarkiewicz
Załącznik
do uchwały Nr IV/33/2003
Rady Gminy Osiek
z dnia 10 marca 2003 r.
Rozdział I
Nazwa i teren działania
§1
Ogół mieszkańców sołectwa Cisowy stanowi samorząd

1. Sołectwo Cisowy jest jednostką pomocniczą, której
mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą
wspólnotę samorządową gminy Osiek.
2. Samorząd mieszkańców wsi – sołectwa Cisowy działa
na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
— na podstawie statutu gminy Osiek,
— niniejszego statutu.
§3
Teren działania sołectwa obejmuje wieś Cisowy,
Grabowiec, Długolas.
Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§4
1. Organami sołectwa są:
— zebranie wiejskie
— sołtys
— rada sołecka.
2. Zebranie wiejskie powołuje komisję, określając zakres
jej działania:
— komisja rewizyjna w składzie 3 osób.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w
sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność
sołtysa.
§6
1. Do zadań samorządu mieszkańców wsi – sołectwa
należy:
— udział w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych,
opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i
innych związanych z miejscem zamieszkania,
— kształtowanie zasad współżycia społecznego,
— organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania,
— tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

