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UCHWAŁA Nr VI/26/2003
Rady Gminy Smołdzino
z dnia 2 sierpnia 2003 r.
w sprawie statutów sołectw gminy Smołdzino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) – Rada Gminy Smołdzino uchwala, co
następuje:
§1
Zatwierdza się:
1. Statut Sołectwa Bukowa, stanowiący załącznik Nr 1
do uchwały;
2. Statut Sołectwa Człuchy, stanowiący załącznik Nr 2
do uchwały;
3. Statut Sołectwa Czysta, stanowiący załącznik Nr 3 do
uchwały;
4. Statut Sołectwa Gardna Mała, stanowiący załącznik
Nr 4 do uchwały;
5. Statut Sołectwa Gardna Wielka, stanowiący załącznik
Nr 5 do uchwały;
6. Statut Sołectwa Kluki, stanowiący załącznik Nr 6 do
uchwały;
7. Statut Sołectwa Komnino, stanowiący załącznik Nr 7
do uchwały;
8. Statut Sołectwa Łokciowe, stanowiący załącznik Nr 8
do uchwały;
9. Statut Sołectwa Siecie, stanowiący załącznik Nr 9 do
uchwały;
10. Statut Sołectwa Smołdzino, stanowiący załącznik
Nr 10 do uchwały;
11. Statut Sołectwa Smołdziński Las, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały;
12. Statut Sołectwa Stojcino, stanowiący załącznik Nr 12
do uchwały;
13. Statut Sołectwa Retowo, stanowiący załącznik Nr 13
do uchwały;
14. Statut Sołectwa Wierzchocino, stanowiący załącznik
Nr 14 do uchwały;
15. Statut Sołectwa Witkowo, stanowiący załącznik Nr 15
do uchwały;
16. Statut Sołectwa Żelazo, stanowiący załącznik Nr 16
do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Smołdzino.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
K. Grzebielucha
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/26/2003
Rady Gminy Smołdzino
z dnia 2 sierpnia 2003 r.
STATUT SOŁECTWA BUKOWA
Rozdział I
Zasady ogólne.
§1
Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy.
§2
1. Rada Gminy tworzy sołectwo po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
2. Rada Gminy uchwala Statut Sołectwa określający zasady jego tworzenia, zasady powoływania i
odwoływania organów sołectwa oraz uprawnienia i
obowiązki sołectwa, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami.
§3
Sołectwo działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.);
2. Statutu Gminy Smołdzino
3. niniejszego Statutu
Rozdział II
Nazwa i teren działania sołectwa.
§4
1. Mieszkańcy stanowią wspólnotę samorządową o
nazwie sołectwo Bukowa.
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2. W skład sołectwa wchodzą następujące miejscowości:
Bukowa.
Rozdział III
Zakres działania Sołectwa.
§5
1. Sołectwo wykonuje wszelkie zadania publiczne na
obszarze swego działania nie zastrzeżone dla Gminy
oraz zadania zlecone przez Gminę.
2. Zadania zlecone są wykonywane po zapewnieniu
środków finansowych.
§6
Sołectwo jest jednostką opiniodawczą dla Gminy w
zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań
dotyczących jego mieszkańców.
§7
Do zadań wspólnoty samorządowej należy:
a) inicjowanie działań w zakresie spraw socjalno
– bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu,
wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
b) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz środowiska,
c) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia stanowiącego własność Gminy przekazanego przez Radę
Gminy.
§8
Zadania określone w § 7 niniejszego Statutu wspólnota
samorządowa realizuje poprzez:
a) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,
b) opiniowanie spraw dotyczących problemów sołectwa,
c) występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw,
których załatwienie wykracza poza możliwości wspólnoty samorządowej,
d) współpraca z miejscowymi radnymi, ułatwianie
radnym kontaktów z mieszkańcami oraz kierowanie
do nich wniosków wyborców dot. sołectwa,
e) współpraca z komisjami Rady Gminy, zwłaszcza
przy rozpatrywaniu przez komisję spraw dotyczących
sołectwa.
§9
Dla realizacji wspólnych zadań wspólnoty samorządowe sąsiednich sołectw zawierają porozumienia określające zakres i sposób ich wykonania oraz mogą podejmować
wspólne uchwały.
ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna Sołectwa.
§ 10
1. Formami organizacyjnymi samorządu mieszkańców
sołectwa są:
a) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy,
b) Sołtys – organ wykonawczy,
c) Rada Sołecka – organ pomocniczy Sołtysa.
2. Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia
wyboru.
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3. Organy samorządu mieszkańców co najmniej raz w
roku zobowiązane są składać na zebraniu wiejskim
sprawozdanie ze swej działalności.
ROZDZIAŁ V
Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz
warunki ważności podejmowania uchwał.
§ 11
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym wspólnoty samorządowej.
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy
mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo
wyborcze.
3. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy,
na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu; Wójt w sytuacji gdy sołtys
nie zwoła zebrania na wniosek mieszkańców.
4. Zebranie wiejskie na wniosek mieszkańców powinno
być zwołane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku.
5. Zebranie jest ważne gdy zawiadomieni zostali o nim
mieszkańcy poprzez rozplakatowanie.
6. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak
nie rzadziej niż dwa razy w roku.
7. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwał
przy obecności co najmniej 1/20 osób uprawnionych
do głosowania – stałych mieszkańców sołectwa.
8. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum określonego w § 7, na zebraniu przeprowadzonym w nowym terminie można podejmować
uchwały bez względu na liczbę obecnych.
9. Sołtys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
po przegłosowaniu porządku obrad.
10. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością
głosów.
11. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba ze
zebranie postanowi o przeprowadzeniu głosowania
tajnego.
12. Obrady są protokołowane przez wyłonionego protokolanta, który przedstawia sołtysowi projekt protokołu w
terminie 14 dni od dnia zebrania. Protokół następnie
jest odczytywany i przyjmowany w formie głosowania
na kolejnym zebraniu wiejskim. Uchwały podpisuje
sołtys, ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie.
§ 12
Zebranie wiejskie decyduje w szczególności w sprawach:
a) wyborów oraz odwołania sołtysa, rady sołeckiej;
b) sołeckich programów działania, w tym kwestiach
odnoszących się do zobowiązań mieszkańców sołectwa w zakresie czynów społecznych;
c) przedsięwzięć mających na celu realizację ogólnego dobra sołectwa, w tym np. spraw poprawy stanu
sanitarnego, ochrony p.poż., zabezpieczenia przeciwpowodziowego, organizowania różnych form opieki
społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, bądź znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej;

