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2055
UCHWA£A Nr 44/VIII/2005
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 20 wrzeœnia 2005 r.
w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz okreœlenia
wysokoœci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. z
2001 r. Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z póz. zm.), art. 28 § 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Dz.U.Nr 8, póz. 60 z póz. zm.),
art. 6 ust. 12, art. 14 pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Z
2002 r. Nr 9, póz. 84 z póz. zm.), art. 6 b, 6 c ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Z
1993 r. Nr 94, póz. 431 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 paŸdziernika 2002 roku o podatku leœnym (Dz.
U. Nr 200, póz. 1682 ze zm.) Rada Gminy Tr¹bki Wielkie uchwala co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê pobór podatków od osób fizycznych na
terenie gminy Tr¹bki Wielkie w drodze inkasa.
§2
1) £¹cznie ustala siê na terenie gminy Tr¹bki Wielkie
25 (dwudziestu piêciu) inkasentów tj. po jednym inkasencie na ka¿de istniej¹ce so³ectwo.

2) Inkasentami w poszczególnych so³ectwach ustanawia siê so³tysów.
3) Zmiana inkasenta w danej wsi mo¿e nast¹piæ w przypadku nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków w zakresie pobierania i wp³acania pobranych podatków we
w³aœciwym terminie organowi podatkowemu. W takim
przypadku Rada Gminy wska¿e inkasenta.
§3
Z tytu³u poboru podatków przyznaje siê inkasentowi
wynagrodzenie za inkaso.
Na wysokoœæ wynagrodzenia za inkaso sk³adaj¹ siê
dwa elementy:
a) 7% od pobranych przez inkasenta podatków,
b) 20% od pobranego przez inkasenta podatku od posiadania psów.
§4
Traci moc:
1) Uchwa³a Nr 72/XII/99 Rady Gminy Tr¹bki Wielkie z
dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie poboru ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz okreœlenia inkasentów, zasad
i wysokoœci ich wynagradzania.
2) Uchwa³a Nr 43/IV/2000 Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 28 kwietnia 2000 roku zmieniaj¹ca uchwa³ê
Nr 72/XII/99 Rady Gminy Tr¹bki Wielkie z dnia
29 grudnia 1999 roku w sprawie poboru ³¹cznego
zobowi¹zania pieniê¿nego od osób fizycznych w dro-
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dze inkasa oraz okreœlenia inkasentów, zasad i wysokoœci ich wynagradzania.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Sroka

Poz. 2055, 2056, 2057 i 2058

ty: DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi
zmianami) w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Œrodowiska (Dz.U.
nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 z póŸ. zmianami)
i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z póŸniejszymi zmianami).
Rada Gminy uchwala co nastêpuje
§1
Uchwala siê Program Ochrony Œrodowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kosakowo stanowi¹cy za³acznik nr 1 do uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

2056

§3

UCHWA£A Nr XXIX/216/05
Rady Miasta Helu
z dnia 22 wrzeœnia 2005 r.
w sprawie ustalenia prawid³owego brzmienia nazwy
ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

2058
UCHWA£A Nr XXIII/56/04
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 2 wrzeœnia 2004 r.

§1

w sprawie nadania statutu Gminnemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Kosakowie i uchylenia niektórych
uchwa³

Ustala siê, ¿e prawid³owa nazwa ulicy, nadana uchwa³¹ nr V/28/89 Miejskiej Rady Narodowej w Helu z dnia
23 maja 1989 roku, winna brzmieæ: Kmdr. por. Przybyszewskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”h” ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zmianami) Rada Gminy Kosakowo uchwala co nastêpuje:

§2

§1

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i na tablicach informacyjnych.

Gminnemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Kosakowie nadaje siê Statut stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y

§3

§2

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

Traci moc uchwa³a Rady Gminy Kosakowo Nr I/2/97 z
dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie zatwierdzenia nowego
statutu Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Kosakowie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

2057
UCHWA£A Nr XXIII/55/04
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 2 wrzeœnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednoli-

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kosakowo.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê
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STATUT
GMINNEGO OŒRODKA POMOCY SPO£ECZNEJ
W KOSAKOWIE

§5

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pomoc spo³eczn¹ Oœrodek Pomocy organizuje wspó³pracuj¹c w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami spo³ecznymi i pozarz¹dowymi, Koœcio³em
Katolickim, innymi koœcio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§1

§6

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Kosakowie
zwany dalej „Oœrodkiem Pomocy” zosta³ utworzony na
mocy Uchwa³y Nr XII/57/90 Gminnej Rady Narodowej w
Kosakowie z dnia 23 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia oœrodka pomocy spo³ecznej i jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy Kosakowo.

1. Oœrodek Pomocy realizuje zadania w³asne gminy
oraz zlecone gminie.
2. Oœrodek Pomocy wykonuje zadania w³asne gminy
zgodnie z ustaw¹ i ustaleniami przekazanymi przez
Radê Gminy Kosakowo.

§2
1. Oœrodek Pomocy swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmuje Gminê Kosakowo.
2. Siedzib¹ Oœrodka Pomocy jest Urz¹d Gminy w Kosakowie 81–198 Kosakowo ul. ¯eromskiego 69.
ROZDZIA£ II
CEL I PRZEDMIOT DZIA£ANIA
§3
Oœrodek prowadzi dzia³alnoœæ zgodn¹ z za³o¿eniami
polityki spo³ecznej pañstwa na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593).
Pomoc spo³eczna ma na celu umo¿liwienie osobom i
rodzinom przezwyciê¿enie trudnych sytuacji ¿yciowych,
których nie s¹ one w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne uprawnienia, zasoby i mo¿liwoœci.
§4
Zadania w zakresie pomocy spo³ecznej, które realizuje Oœrodek Pomocy obejmuj¹ zadania:
1. Wskazane w ustawie o pomocy spo³ecznej w szczególnoœci:
a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy spo³ecznej, w tym rozbudowê niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
b) analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na œwiadczenia pomocy spo³ecznej,
c) przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹ œwiadczeñ,
d) pobudzanie spo³ecznej aktywnoœci w zaspokajaniu niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin,
e) pracê socjaln¹, rozumian¹ jako dzia³alnoœæ zawodow¹, skierowan¹ na pomoc osobom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoœci do funkcjonowania
w spo³eczeñstwie oraz na tworzeniu warunków
sprzyjaj¹cych temu celowi,
f) œwiadczenie us³ug opiekuñczych,
2. Realizacjê innych zadañ na podstawie odrêbnego
upowa¿nienia Wójta Gminy Kosakowo, w tym:
a) realizacja zadañ okreœlonych ustaw¹ z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. Nr 71 poz. 734 z póŸn. zmianami),
b) realizacja zadañ gminy okreœlonych w ustawie z
dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póŸn. zmianami).

§7
Kierownik Oœrodka Pomocy mo¿e wytaczaæ na rzecz
obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postêpowaniu przed s¹dem stosuje siê odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postêpowaniu cywilnym.
ROZDZIA£ III
ZARZ¥DZANIE I ORGANIZACJA
§8
W sk³ad Oœrodka Pomocy wchodz¹:
1) Kierownik Oœrodka Pomocy
2) Pracownicy socjalni obs³uguj¹cy rejony opiekuñcze
i pracownicy d / s obs³ugi œwiadczeñ rodzinnych oraz
dodatków mieszkaniowych
§9
1. Oœrodkiem Pomocy kieruje Kierownik zatrudniony
przez Wójta Gminy Kosakowo.
2. Kierownika Oœrodka Pomocy powo³uje i odwo³uje
Wójt.
3. Kierownik Oœrodka Pomocy zatrudnia pracowników
Oœrodka.
4. Kierownik organizuje prace Oœrodka Pomocy, odpowiada za politykê pomocy spo³ecznej na obszarze
gminy.
5. Wójt udziela Kierownikowi Oœrodka Pomocy upowa¿nienia do wydawania decyzji administracyjnych
w zakresie wykonywania zadañ zleconych, w³asnych
gminy oraz w³asnych o charakterze obowi¹zkowym.
6. Kierownik Oœrodka Pomocy sk³ada Radzie Gminy
coroczne sprawozdania z dzia³alnoœci Oœrodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spo³ecznej.
7. Kierownik Oœrodka Pomocy przedk³ada do zatwierdzenia Wójtowi regulamin organizacyjny Oœrodka
Pomocy.
8. Realizacja przez Oœrodek Pomocy zadañ okreœlonych ustaw¹ o dodatkach mieszkaniowych i ustaw¹
o œwiadczeniach rodzinnych nastêpuje na podstawie odrêbnego upowa¿nienia Wójta.
§ 10
Obs³ugê organizacyjn¹, finansowo–ksiêgow¹ i kadrow¹ Oœrodka Pomocy zapewnia Urz¹d Gminy w Kosakowie.
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§ 11
Pracownicy zatrudnieni w Oœrodku Pomocy s¹ pracownikami samorz¹dowymi i w sprawach pracowniczych
maj¹ w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorz¹dowych.
§ 12
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ oraz zasady
funkcjonowania Oœrodka Pomocy okreœla Regulamin
Organizacyjny, ustanowiony przez Zarz¹dzenie Wójta
Gminy.
ROZDZIA£ IV
FINANSOWANIE OŒRODKA POMOCY

8 marca 1990 r. o samorz¹dzie dminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi
zmianami) w zwi¹zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Œrodowiska (Dz. U.
Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r. z póŸ. zmianami) i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póŸniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
Zmiania siê za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXIII/55/04 Rady Gminy Kosakowo z dnia 2 wrzeœnia 2004 r. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kosakowo.
§2

§ 13

Wykonanie uchwa³y powierza sie Wójtowi Gminy

1. Dzia³alnoœæ Oœrodka Pomocy finansowana jest z bud¿etu gminy w ramach realizacji zadañ w³asnych
gminy oraz z bud¿etu pañstwa w ramach realizacji
zadañ zleconych gminie.
2. Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Kosakowie
jest jednostk¹ bud¿etow¹ Gminy a podstaw¹ jego
gospodarki finansowej s¹ œrodki finansowe z bud¿etu gminy – na realizacjê zadañ w³asnych gminy oraz
œrodki finansowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ zleconych, ujête w planie finansowym jednostki, zatwierdzonym przez Wójta.

§3

§ 14
Gmina mo¿e w ramach wspó³dzia³ania z istniej¹cymi
na jej terenie podmiotami, instytucjami, organizacjami
spo³ecznymi, zwi¹zkami wyznaniowymi, zak³adami pracy, instytucjami oœwiaty za ich zgod¹ w trybie pisemnego porozumienia mo¿e realizowaæ okreœlone zadania
pomocy spo³ecznej, przyznaj¹c na ten cel œrodki pieniê¿ne.
ROZDZIA£ V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 16
1. Statut nadaje Rada Gminy.
2. Zmiany statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie w³aœciwym dla jego nadania.
3. Do dokonywania czynnoœci prawnych w imieniu
Oœrodka Pomocy uprawniony jest Kierownik Oœrodka w granicach udzielonego mu przez Wójta pe³nomocnictwa.
§ 17
Oœrodek Pomocy u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹
Oœrodka w pe³nym brzmieniu.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

2060
UCHWA£A Nr XXXIV/67/05
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia statutów so³ectw Gminy Kosakowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
uchwala siê statuty jednostek pomocniczych Gminy Kosakowo, jako za³¹czniki do niniejszej uchwa³y:
1) So³ectwo Dêbogórze za³¹cznik Nr 1
2) So³ectwo Dêbogórze Wybudowanie za³¹cznik Nr 2
3) So³ectwo Kazimierz za³¹cznik Nr 3
4) So³ectwo Kosakowo za³¹cznik Nr 4
5) So³ectwo Mechelinki za³¹cznik Nr 5
6) So³ectwo Mosty za³¹cznik Nr 6
7) So³ectwo Pierwoszyno za³¹cznik Nr 7
8) So³ectwo Pogórze za³¹cznik Nr 8
9) So³ectwo Rewa za³¹cznik Nr 9
10) So³ectwo Suchy Dwór za³¹cznik Nr 10
§2

2059
UCHWA£A Nr XXVII/11/05
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 stycznia 2005 r.
w sprawie zmiany za³¹cznika do Uchwa³y Nr XXIII/
55/04 Rady Gminy z dnia 2 wrzeœnia 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do og³oszenia tekstów
przyjêtych statutów w Biuletynie Rady i Wójta Gminy Kosakowo
§3
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr V/23/91 Rady Gminy Kosakowo z dnia
17 kwietnia 1991 r. w sprawie zatwierdzenia statutu poszczególnych so³ectw.
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§4

III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA

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

Art. 6

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIV/67/2005
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2005 r.
STATUT
SO£ECTWA DÊBOGÓRZE
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn.. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zmianami) Rada
Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
U¿yte w statucie so³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
— Rada Gminy – Rada Gminy Kosakowo;
— Wójt – Wójt Gminy Kosakowo;
— Zebranie Wiejskie – Zebranie Wiejskie So³ectwa Dêbogórze
— So³ectwo – So³ectwo Dêbogórze

Do zadañ So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne
dla jego mieszkañców nie zastrze¿one na rzecz innych
podmiotów oraz wspó³dzia³anie z organami Gminy przy
realizacji na terenie So³ectwa zadañ okreœlonych planem spo³eczno – gospodarczym.
Art. 7
Zadania okreœlone w art. 6 So³ectwo realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach
przyznawanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci wspólnoty so³eckiej;
4) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot. So³ectwa.
Art. 8
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi jednostkami pomocniczymi, zawieraj¹c porozumienie, okreœlaj¹ce zakres i
sposób wykonania wspólnych zadañ. Dopuszcza siê
mo¿liwoœæ podejmowania wspólnych uchwa³.
IV. ZARZ¥DZANIE MAJ¥TKIEM SO£ECKIM

Art. 2

Art. 9

1. So³ectwo Dêbogórze jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy.
2. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.

1. So³ectwo w zakresie zwyk³ego zarz¹du korzysta z
mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji
na mocy uchwa³y Rady Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa. Zasady korzystania z
mienia ustala Zebranie Wiejskie.
2. Do zwyk³ego zarz¹du nale¿y podejmowanie czynnoœci zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia i
utrzymaniem go w stanie niepogorszonym w ramach
aktualnego jego przeznaczenia.
3. Oddawanie w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów komunalnych przekazanych So³ectwu do jego dyspozycji mo¿e byæ realizowane tylko w drodze
odrêbnych upowa¿nieñ Rady lub Wójta Gminy, ³¹cznie z okreœleniem wysokoœci œrodków pieniê¿nych
przydzielonych dla So³ectwa z tego tytu³u.
Kompetencje Wójta obejmuj¹ upowa¿nienie do wyra¿enia zgody na obci¹¿anie nieruchomoœci na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
4. Œrodki, o których mowa w pkt. 3 mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na realizacjê statutowych zadañ
So³ectwa, okreœlonych w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie.
5. Rada i Wójt Gminy maj¹ prawo kontroli sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu w zarz¹d.

Art. 3
1. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym;
2) Statutu Gminy Kosakowo;
3) niniejszego Statutu.
2. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa okreœla Statut Gminy.
Art. 4
So³ectwo obejmuje miejscowoœæ Dêbogórze.
II. ORGANY SO£ECTWA
Art. 5
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwa³odawczy
2) So³tys – organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata od dnia
wyborów, które musz¹ siê odbyæ nie póŸniej ni¿
6 miesiêcy od dnia wyboru Rady Gminy na now¹ kadencjê.
4. So³tys i Rada So³ecka piastuj¹ swoje funkcje do czasu nowych wyborów.
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V. ŒRODKI FINANSOWE SO£ECTWA
Art. 10
1. Œrodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy;
2) fundusze pochodz¹ce z wp³at mieszkañców So³ectwa;
3) œrodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych œwiadczeñ na rzecz So³ectwa;
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
Art. 11
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu, uchwalanego corocznie przez Radê.
2. Sporz¹dzony przez so³tysa projekt planu finansowo
– rzeczowego So³ectwa po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy uchwala Zebranie Wiejskie.
3. Œrodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczane na dofinansowywanie czynów spo³ecznych, utrzymanie i konserwacjê mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d So³ectwu, na zieleñ i estetyzacjê
wsi, sport i rekreacjê, festyny, spotkania integracyjne, wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali i dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
4. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys.
5. Z zastrze¿eniem wykonania zadañ uchwalonych
przez Zebranie Wiejskie So³tys mo¿e dokonywaæ
zmian w planie rzeczowo–finansowym.
6. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie z wykonania wydatków finansowych.
7. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
VI. ZEBRANIE WIEJSKIE
Art.. 12
1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania stosuje
siê przepisy Kodeksu Cywilnego.
Art. 13
1. Zebrania Wiejskie, z zastrze¿eniem art. 14, art. 21,
art. 28 pkt 1 i art. 32 pkt 4 zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek Rady So³eckiej lub co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa, uprawnionych do g³osowania w terminie 7 dni, licz¹c od
dnia z³o¿enia wniosku.
W przypadku, gdy So³tys z przyczyn obiektywnych
nie jest zdolny do zwo³ania Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie w imieniu So³tysa zwo³uje Rada So³ecka wyznaczaj¹c ze swego grona przewodnicz¹cego Zebrania zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
3. O Zebraniu Wiejskim zawiadamia siê mieszkañców
w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej 7 dni
przed terminem Zebrania.
Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek Zebranie jest zwo³ywane, okreœlenie daty,
godziny i miejsca Zebrania oraz porz¹dek obrad.

4. Na Zebraniu Wiejskim Radny z danego so³ectwa mo¿e na swój wniosek z³o¿ony w chwili otwarcia zebrania sk³adaæ informacjê ze swojej dzia³alnoœci
Art. 14
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ Wójt, ustalaj¹c miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek zebrania.
Art. 15
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób okreœlony
w art. 13 pkt 3 i wziê³a w nim udzia³ co najmniej 1/10
jego mieszkañców uprawnionych do g³osowania wed³ug stanu sta³ego rejestru wyborców dla so³ectwa
na dzieñ zebrania. Je¿eli w wyznaczonym terminie
nie stawi siê na Zebraniu Wiejskim wymagana dla
jego wa¿noœci wiêkszoœæ, po up³ywie 15 minut mo¿na zwo³aæ na ten sam dzieñ Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego wa¿noœæ nie jest zale¿na od
iloœci zebranych. Informacja o drugim terminie Zebrania Wiejskiego musi byæ podana w og³oszeniu o
Zebraniu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek Zebrania Wiejskiego, podany w og³oszeniu
nie mo¿e byæ rozszerzony. Za rozszerzenie porz¹dku zebrania nie uwa¿a siê wniosku Radnego o jakim
mowa w art. 13 pkt 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje zwo³uj¹cy zebranie i protokolant.
Protokó³ powinien zawieraæ:
— datê, miejsce i godzinê zebrania
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu
— nazwiska osób zaproszonych na Zebranie
— zatwierdzony porz¹dek obrad
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków
— podjête na Zebraniu uchwa³y
— podpis prowadz¹cego Zebranie i protokolanta.
5. Jeden egzemplarz protoko³u wraz z uchwa³ami, opiniami i wnioskami Zebrania Wiejskiego So³tys w ci¹gu 7 dni przekazuje Wójtowi, który zapewnia ich
realizacjê oraz w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informuje So³tysa o sposobie ich za³atwienia.
Art. 16
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór oraz odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków;
2) uchwalenie planu finansowo – rzeczowego w ramach
œrodków przewidzianych w projekcie bud¿etu gminy
na dany rok przedstawionego przez So³tysa;
3) ocena sprawozdañ So³tysa z wykonania planu finansowo – rzeczowego;
4) podejmowanie uchwa³, wyra¿anie opinii i kierowanie
wniosków do organów gminy, w szczególnoœci w sprawach kultury, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku;
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5) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
6) wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesu mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i ich realizacji,
— planów zagospodarowania wsi,
— przepisów prawa miejscowego
7) inicjowanie sposobu wykorzystywania obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie So³ectwa;
Art. 17
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
niniejszy statut przewiduje g³osowanie tajne lub wniosek w tej sprawie zg³osi 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
3. Glosowanie tajne odbywa siê poprzez kartê do g³osowania.
4. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna licz¹ca od 3 – 5 cz³onków wybranych przez Zebranie
Wiejskie, spoœród jego uczestników.
VII. SO£TYS I RADA SO£ECKA
SO£TYS
Art. 18
1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
3. Kompetencje So³tysa:
1) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz i wobec w³adz
gminnych;
2) przygotowuje projekt planu finansowo–rzeczowego i przedk³ada do zaopiniowania Wójtowi;
3) przedstawia Zebraniu Wiejskiemu projekt planu
finansowo–rzeczowego do uchwalenia;
4) wykonuje plan finansowo – rzeczowy So³ectwa i
dokonuje w nim zmian w trakcie roku bud¿etowego w zakresie wynikaj¹cym z art. 11 pkt 5.
5) podejmuje dzia³ania organizatorsko–wykonawcze,
maj¹ce istotne znaczenie dla mieszkañców i gospodarki So³ectwa;
6) administruje i zarz¹dza maj¹tkiem So³ectwa;
4. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie
im; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i zarz¹dzeñ Wójta;
3) gospodarowanie przekazanymi sk³adnikami mienia oraz œrodkami finansowymi;
4) sk³adanie corocznego sprawozdania ze swej dzia³alnoœci Zebraniu Wiejskiemu;
5) wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców, s³u¿¹cej
poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie;
6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta;

7) opiniowanie wspólnie z Rad¹ So³eck¹ wniosków
kierowanych przez Wójta;
8) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku;
9) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa;
10) wspó³praca z Wójtem w kierowaniu akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych;
11) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom;
12) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa
g³osowania.
5. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹ oraz radnymi z terenu so³ectwa.
6. So³tys otrzymuje wsparcie Urzêdu Gminy w sprawach technicznych i organizacyjno–prawnych.
7. Zasady przyznawania diet So³tysowi ustanawia Rada Gminy w odrêbnej uchwale.
RADA SO£ECKA
Art. 19
1. Rada So³ecka wspomaga dzia³alnoœæ So³tysa.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 5 osób, a w so³ectwach licz¹cych powy¿ej 1.000 mieszkañców – do
7 osób. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.
3.1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w
kwartale. So³tys zaprasza na nie radnych z danego okrêgu wyborczego, jak równie¿ inne osoby
mog¹ce mieæ wp³yw na rozwi¹zanie omawianych
spraw.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ So³tys i obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
4) Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecnoœci co
najmniej po³owy jej cz³onków.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej w szczególnoœci:
1) inicjowanie i przygotowywanie Zebrañ Wiejskich;
2) opracowywanie projektów uchwa³ oraz projektów
pracy samorz¹du So³ectwa;
3) wystêpowanie z inicjatywami dot. udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa;
4) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
5) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach So³ectwa;
6) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadañ;
7) obs³uga Zebrania Wiejskiego.
VIII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
WYBÓR SO£TYSA
Art. 20
1. So³tys jest wybierany w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandyda-
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tów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. Kandydowaæ na So³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa, wpisany do sta³ego rejestru wyborców na terenie So³ectwa najpóŸniej na 12 miesiêcy przed dniem
wyborów, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na So³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê
na kandydowanie. Zg³oszenie wymaga przed³o¿enia listy 15 podpisów osób go popieraj¹cych – sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
Wyborca mo¿e udzieliæ pisemnego poparcia wiêcej,
ni¿ jednej liœcie. Wyborca udzielaj¹cy poparcia sk³ada na liœcie podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru
ewidencyjnego PESEL. Wykaz podpisów winien zawieraæ adnotacjê: „udzielam poparcia liœcie kandydata na so³tysa wsi Dêbogórze ” z podaniem imienia i
nazwiska kandydata.
4. Wybory zarz¹dza Wójt, a przeprowadzaj¹ So³eckie
Komisje Wyborcze powo³ane przez Wójta. Zasady i
tryb pracy Komisji ustala Wójt.
5. Powo³ana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza
dokonuje przyjêæ zg³oszeñ, weryfikuje listy poparcia
kandydatów i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protoko³y wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoœci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa. Ka¿dy kandydat
na So³tysa mo¿e zg³osiæ jednego kandydata do Komisji. Komisje licz¹ co najmniej 4 osoby, w tym zg³oszone przez kandydatów na So³tysa i jedna wskazana
przez Wójta. Je¿eli liczba zg³oszonych do Komisji
osób jest mniejsza, ni¿ 3, brakuj¹ce osoby powo³uje Wójt.
8. Wybory przeprowadza siê w okreœlonym dniu, godzinach i w publicznym lokalu wyborczym wskazanym przez Wójta, utworzonym w ka¿dej wsi.
W lokalu wyborczym oraz na terenie wokó³ budynku, w którym lokal siê znajduje jakakolwiek agitacja
wyborcza jest zabroniona.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych So³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy. G³osowaæ mo¿e tylko wyborca wpisany do spisu
wyborców, a tak¿e osoba pominiêta w spisie dopisana za potwierdzeniem Urzêdu Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie So³eckich Komisji Wyborczych w niezbêdne materia³y, w tym
przede wszystkim w karty do g³osowania, zabezpieczy Wójt.
11. Wybory przeprowadza siê przy pomocy kart do g³osowania. Karty do g³osowania, ostemplowane piecz¹tk¹ „Wójt Gminy Kosakowo”, wydawane s¹ przez
komisjê wyborcz¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ (chyba ¿e wyborca jest znany Komisji). Odbiór karty do g³osowania potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
W przypadku odmowy z³o¿enia podpisu zamieszcza
siê o tym adnotacjê.

12. G³osowania nie wolno przerywaæ, chyba ¿e zajd¹
nadzwyczajne wydarzenia uniemo¿liwiaj¹ce przejœciowo g³osowanie, o czym zawiadamia siê niezw³ocznie Wójta.
13. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê tego kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych
g³osów.
14. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze So³tysa zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w siedzibie Urzêdu Gminy w obecnoœci Przewodnicz¹cego So³eckiej Komisji Wyborczej, w ustalonym przez Wójta terminie. Losowanie
jest jawne, o jego terminie zawiadamia siê mieszkañców So³ectwa oraz za potwierdzeniem kandydatów na So³tysa, których kandydatury bêd¹ przedmiotem losowania.
15. Objêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje po z³o¿eniu przez niego œlubowania o nastêpuj¹cej treœci: „Œlubujê
uroczyœcie obowi¹zki So³tysa sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i mieszkañców so³ectwa”. Œlubowanie sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym przez Wójta
w terminie do 30 dni po wyborach So³tysa.
WYBÓR RADY SO£ECKIEJ
Art. 21
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania, na pierwszym Zebraniu
Wiejskim, zwo³anym przez Wójta po wyborach So³tysa na
4 – letni¹ kadencjê.
Art. 22
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, sk³adaj¹ca siê z 3 – 7 osób wybranych przez Zebranie Wiejskie w g³osowaniu spoœród mieszkañców w nim
uczestnicz¹cych.
2. Do obowi¹zków komisji wyborczej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przygotowanie wyborów,
c) przeprowadzenie wyborów,
d) obliczenie g³osów,
e) sporz¹dzenie protoko³u,
f) og³oszenie wyników wyborów.
3. Cz³onek komisji wyborczej nie mo¿e kandydowaæ do
Rady So³eckiej.
4. Z wykonania swoich czynnoœci komisja wyborcza
sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ:
a) sk³ad komisji z podzia³em funkcji,
b) iloœæ osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
c) iloœæ kandydatów do Rady So³eckiej,
d) iloœæ g³osów oddanych, w tym wa¿nych i niewa¿nych,
e) iloœæ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych
kandydatów,
f) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani.
Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
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Art. 23
1. Kandydowaæ mo¿e sta³y mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie
posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec So³ectwa,
uprawniony do g³osowania. Propozycjê sk³adu Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ So³tys.
3. Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej
nieobecnoœci.
4. Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na nich nazwiska kandydatów w kolejnoœci zg³oszenia. Na karcie do g³osowania znajduje siê pieczêæ
okr¹g³a Urzêdu Gminy.
5. Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców
do zamkniêtej urny wyborczej.
6. G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego
nazwisko pozostawi³ nieskreœlone.
7. G³os jest niewa¿ny, je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekreœlona,
b) zawiera wiêksz¹ iloœæ nieskreœlonych kandydatów, ni¿ miejsc w Radzie So³eckiej,
c) karta do g³osowania jest inna, ni¿ sporz¹dzona
przez komisjê wyborcz¹.
Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje
¿adnych skutków prawnych.
Art. 24
1. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okreœlonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
2. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów przeprowadza siê na
tym samym Zebraniu Wiejskim g³osowanie ponowne
spoœród tych kandydatów, je¿eli jest to decyduj¹ce dla
wyboru do sk³adu Rady So³eckiej.
Art. 25
Dokumentacjê z wyborów So³tysa i Rady So³eckiej
przechowuje siê na okres kadencji w archiwum Urzêdu
Gminy.

2. Referendum zarz¹dza Wójt.
3. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
4. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do
45 dni, licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku o odwo³anie
So³tysa.
5. Wybory przedterminowe So³tysa przeprowadza siê w
terminie do 30 dni od dnia referendum, w którym odwo³ano So³tysa.
Art. 28
1. Zebranie Wiejskie, w celu przedstawienia wniosku
o odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków zwo³uje Wójt w sposób okreœlony w art. 13
pkt 3.
2. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie przybêdzie na Zebranie Wiejskie bez podania wa¿nej przyczyny.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjaœnieñ.
3. Przedterminowego wyboru cz³onka Rady So³eckiej
dokonuje siê na tym samym Zebraniu, na którym
cz³onka Rady So³eckiej odwo³ano.
X. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
Art. 29
1. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w trakcie kadencji.
2. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny, powoduj¹ce niemo¿noœæ sprawowania funkcji So³tysa,
jak:
1) utrata prawa wybieralnoœci lub brak tego prawa w
dniu wyborów;
2) prawomocny wyrok s¹du, orzeczony za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej;
3) œmieræ
jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Wójta wyborów uzupe³niaj¹cych z powodu wygaœniêcia mandatu.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej zarz¹dza siê
na wniosek So³tysa.
Art. 30

IX. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
Art. 26
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ z wnioskiem do Wójta
wyst¹piæ mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska³ co najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób uprawnionych do g³osowania w So³ectwie.
2. Z wnioskiem o odwo³anie cz³onków Rady So³eckiej
mo¿e wyst¹piæ So³tys.
3. Wniosek mieszkañców lub So³tysa powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie
nadaje siê biegu.
Art. 27
1. O odwo³aniu So³tysa decyduje referendum so³eckie
w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, przeprowadzonym w So³ectwie.

Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych dla wyborów.
Art. 31
1. Kadencja So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wybranego w wyborach uzupe³niaj¹cych koñczy siê wraz z
kadencj¹ organów so³ectwa.
2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do wyborów na now¹ kadencjê pozosta³o mniej
ni¿ 3 miesi¹ce.
XI. NADZÓR I KONTROLA
Art. 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy.
2. Nadzór bie¿¹cy nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Wójt Gminy. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa-
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³y Zebrania Wiejskiego lub wstrzymaæ decyzjê So³tysa, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z
prawem, o czym zawiadamia Radê Gminy. Uchwa³ê
Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ Rada Gminy na
najbli¿szej sesji.
3. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Radê Gminy na najbli¿szej sesji je¿eli swoim postêpowaniem narusza on
przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków
lub dopuœci³ siê przestêpstwa, a jego wina nie budzi
w¹tpliwoœci, Rada Gminy postanawia o referendum
w sprawie odwo³ania So³tysa po jego wys³uchaniu,
bezskutecznym wezwaniu do z³o¿enia wyjaœnieñ lub
odmowie z³o¿enia wyjaœnieñ.
4. W przypadku zawieszenia So³tysa w czynnoœciach,
Zebranie Wiejskie w trybie art. 13 pkt 3 zwo³uje Wójt.
5. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania od Wójta niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i
funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du
mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê doœwiadczeñ w tym zakresie.
XII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Art. 33
Zmiany niniejszego statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Art. 34
Interpretacjê statutu przeprowadza Rada Gminy na
wniosek Wójta, Radnego, So³tysa, Rady So³eckiej.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXIV/67/2005
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2005 r.
STATUT
SO£ECTWA DÊBOGÓRZE WYBUDOWANIE
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn.. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zmianami) Rada
Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
U¿yte w statucie so³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
— Rada Gminy – Rada Gminy Kosakowo;
— Wójt – Wójt Gminy Kosakowo;
— Zebranie Wiejskie – Zebranie Wiejskie So³ectwa Dêbogórze Wybudowanie
— So³ectwo – So³ectwo Dêbogórze Wybudowanie
Art. 2
1. So³ectwo Dêbogórze Wybudowanie jest jednostk¹
pomocnicz¹ Gminy.
2. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.

Art. 3
1. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym;
2) Statutu Gminy Kosakowo;
3) niniejszego Statutu.
2. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa okreœla Statut Gminy.
Art. 4
So³ectwo obejmuje miejscowoœæ Dêbogórze Wybudowanie
II. ORGANY SO£ECTWA
Art. 5
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwa³odawczy
2) So³tys – organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata od dnia
wyborów, które musz¹ siê odbyæ nie póŸniej ni¿
6 miesiêcy od dnia wyboru Rady Gminy na now¹ kadencjê.
4. So³tys i Rada So³ecka piastuj¹ swoje funkcje do czasu nowych wyborów.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
Art. 6
Do zadañ So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne
dla jego mieszkañców nie zastrze¿one na rzecz innych
podmiotów oraz wspó³dzia³anie z organami Gminy przy
realizacji na terenie So³ectwa zadañ okreœlonych planem spo³eczno – gospodarczym.
Art. 7
Zadania okreœlone w art. 6 So³ectwo realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach
przyznawanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci wspólnoty so³eckiej;
4) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot. So³ectwa.
Art. 8
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi jednostkami pomocniczymi, zawieraj¹c porozumienie, okreœlaj¹ce zakres i
sposób wykonania wspólnych zadañ. Dopuszcza siê
mo¿liwoœæ podejmowania wspólnych uchwa³.
IV. ZARZ¥DZANIE MAJ¥TKIEM SO£ECKIM
Art. 9
1. So³ectwo w zakresie zwyk³ego zarz¹du korzysta z
mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji
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na mocy uchwa³y Rady Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa. Zasady korzystania z
mienia ustala Zebranie Wiejskie.
2. Do zwyk³ego zarz¹du nale¿y podejmowanie czynnoœci zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia i
utrzymaniem go w stanie niepogorszonym w ramach
aktualnego jego przeznaczenia.
3. Oddawanie w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów komunalnych przekazanych So³ectwu do jego dyspozycji mo¿e byæ realizowane tylko w drodze
odrêbnych upowa¿nieñ Rady lub Wójta Gminy, ³¹cznie z okreœleniem wysokoœci œrodków pieniê¿nych
przydzielonych dla So³ectwa z tego tytu³u.
Kompetencje Wójta obejmuj¹ upowa¿nienie do wyra¿enia zgody na obci¹¿anie nieruchomoœci na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
4. Œrodki, o których mowa w pkt. 3 mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na realizacjê statutowych zadañ
So³ectwa, okreœlonych w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie.
5. Rada i Wójt Gminy maj¹ prawo kontroli sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu w zarz¹d.
V. ŒRODKI FINANSOWE SO£ECTWA
Art. 10
1. Œrodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy;
2) fundusze pochodz¹ce z wp³at mieszkañców So³ectwa;
3) œrodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych œwiadczeñ na rzecz So³ectwa;
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
Art. 11
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu, uchwalanego corocznie przez Radê.
2. Sporz¹dzony przez so³tysa projekt planu finansowo
– rzeczowego So³ectwa po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy uchwala Zebranie Wiejskie.
3. Œrodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczane na dofinansowywanie czynów spo³ecznych, utrzymanie i konserwacjê mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d So³ectwu, na zieleñ i estetyzacjê wsi,
sport i rekreacjê, festyny, spotkania integracyjne,
wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali i dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
4. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys.
5. Z zastrze¿eniem wykonania zadañ uchwalonych
przez Zebranie Wiejskie So³tys mo¿e dokonywaæ
zmian w planie rzeczowo–finansowym.
6. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie z wykonania wydatków finansowych.
7. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
VI. ZEBRANIE WIEJSKIE
Art.. 12
1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

2. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania stosuje
siê przepisy Kodeksu Cywilnego.
Art. 13
1. Zebrania Wiejskie, z zastrze¿eniem art. 14, art. 21,
art. 28 pkt 1 i art. 32 pkt 4 zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek Rady So³eckiej lub co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa, uprawnionych do g³osowania w terminie 7 dni, licz¹c od
dnia z³o¿enia wniosku.
W przypadku, gdy So³tys z przyczyn obiektywnych nie
jest zdolny do zwo³ania Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie w imieniu So³tysa zwo³uje Rada So³ecka wyznaczaj¹c ze swego grona przewodnicz¹cego
Zebrania zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
3. O Zebraniu Wiejskim zawiadamia siê mieszkañców
w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej 7 dni
przed terminem Zebrania.
Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek Zebranie jest zwo³ywane, okreœlenie daty,
godziny i miejsca Zebrania oraz porz¹dek obrad.
4. Na Zebraniu Wiejskim Radny z danego so³ectwa mo¿e na swój wniosek z³o¿ony w chwili otwarcia zebrania sk³adaæ informacjê ze swojej dzia³alnoœci
Art. 14
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ Wójt, ustalaj¹c miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek zebrania.
Art. 15
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób okreœlony
w art. 13 pkt 3 i wziê³a w nim udzia³ co najmniej 1/10
jego mieszkañców uprawnionych do g³osowania wed³ug stanu sta³ego rejestru wyborców dla so³ectwa
na dzieñ zebrania. Je¿eli w wyznaczonym terminie
nie stawi siê na Zebraniu Wiejskim wymagana dla
jego wa¿noœci wiêkszoœæ, po up³ywie 15 minut mo¿na zwo³aæ na ten sam dzieñ Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego wa¿noœæ nie jest zale¿na od
iloœci zebranych. Informacja o drugim terminie Zebrania Wiejskiego musi byæ podana w og³oszeniu o
Zebraniu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek Zebrania Wiejskiego, podany w og³oszeniu
nie mo¿e byæ rozszerzony. Za rozszerzenie porz¹dku zebrania nie uwa¿a siê wniosku Radnego o jakim
mowa w art. 13 pkt 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje zwo³uj¹cy zebranie i protokolant.
Protokó³ powinien zawieraæ:
— datê, miejsce i godzinê zebrania
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu
— nazwiska osób zaproszonych na Zebranie
— zatwierdzony porz¹dek obrad
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania
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— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków
— podjête na Zebraniu uchwa³y
— podpis prowadz¹cego Zebranie i protokolanta.
5. Jeden egzemplarz protoko³u wraz z uchwa³ami, opiniami i wnioskami Zebrania Wiejskiego So³tys w ci¹gu 7 dni przekazuje Wójtowi, który zapewnia ich
realizacjê oraz w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informuje So³tysa o sposobie ich za³atwienia.
Art. 16
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór oraz odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków;
2) uchwalenie planu finansowo – rzeczowego w ramach
œrodków przewidzianych w projekcie bud¿etu gminy
na dany rok przedstawionego przez So³tysa;
3) ocena sprawozdañ So³tysa z wykonania planu finansowo – rzeczowego;
4) podejmowanie uchwa³, wyra¿anie opinii i kierowanie wniosków do organów gminy, w szczególnoœci w
sprawach kultury, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku;
5) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
6) wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesu mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i ich realizacji,
— planów zagospodarowania wsi,
— przepisów prawa miejscowego
7) inicjowanie sposobu wykorzystywania obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie So³ectwa;
Art. 17
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
niniejszy statut przewiduje g³osowanie tajne lub wniosek w tej sprawie zg³osi 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
3. Glosowanie tajne odbywa siê poprzez kartê do g³osowania.
4. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna licz¹ca od 3 – 5 cz³onków wybranych przez Zebranie
Wiejskie, spoœród jego uczestników.
VII. SO£TYS I RADA SO£ECKA
SO£TYS
Art. 18
1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
3. Kompetencje So³tysa:
1) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz i wobec w³adz
gminnych;

2) przygotowuje projekt planu finansowo–rzeczowego i przedk³ada do zaopiniowania Wójtowi;
3) przedstawia Zebraniu Wiejskiemu projekt planu
finansowo–rzeczowego do uchwalenia;
4) wykonuje plan finansowo – rzeczowy So³ectwa i
dokonuje w nim zmian w trakcie roku bud¿etowego w zakresie wynikaj¹cym z art. 11 pkt 5.
5) podejmuje dzia³ania organizatorsko–wykonawcze,
maj¹ce istotne znaczenie dla mieszkañców i gospodarki So³ectwa;
6) administruje i zarz¹dza maj¹tkiem So³ectwa;
4. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie
im; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i zarz¹dzeñ Wójta;
3) gospodarowanie przekazanymi sk³adnikami mienia oraz œrodkami finansowymi;
4) sk³adanie corocznego sprawozdania ze swej dzia³alnoœci Zebraniu Wiejskiemu;
5) wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców, s³u¿¹cej
poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie;
6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta;
7) opiniowanie wspólnie z Rad¹ So³eck¹ wniosków
kierowanych przez Wójta;
8) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku;
9) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa;
10) wspó³praca z Wójtem w kierowaniu akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych;
11) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom;
12) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa
g³osowania.
5. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹ oraz radnymi z terenu so³ectwa.
6. So³tys otrzymuje wsparcie Urzêdu Gminy w sprawach technicznych i organizacyjno–prawnych.
7. Zasady przyznawania diet So³tysowi ustanawia Rada Gminy w odrêbnej uchwale.
RADA SO£ECKA
Art. 19
1. Rada So³ecka wspomaga dzia³alnoœæ So³tysa.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 5 osób, a w so³ectwach licz¹cych powy¿ej 1.000 mieszkañców – do
7 osób. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.
3.
1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w
kwartale. So³tys zaprasza na nie radnych z danego okrêgu wyborczego, jak równie¿ inne osoby
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mog¹ce mieæ wp³yw na rozwi¹zanie omawianych
spraw.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ So³tys i obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
4) Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecnoœci co
najmniej po³owy jej cz³onków.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej w szczególnoœci:
1) inicjowanie i przygotowywanie Zebrañ Wiejskich;
2) opracowywanie projektów uchwa³ oraz projektów
pracy samorz¹du So³ectwa;
3) wystêpowanie z inicjatywami dot. udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa;
4) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
5) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach So³ectwa;
6) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadañ;
7) obs³uga Zebrania Wiejskiego.
VIII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
WYBÓR SO£TYSA
Art. 20
1. So³tys jest wybierany w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. Kandydowaæ na So³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa, wpisany do sta³ego rejestru wyborców na terenie So³ectwa najpóŸniej na 12 miesiêcy przed dniem
wyborów, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na So³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê
na kandydowanie. Zg³oszenie wymaga przed³o¿enia listy 15 podpisów osób go popieraj¹cych – sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
Wyborca mo¿e udzieliæ pisemnego poparcia wiêcej,
ni¿ jednej liœcie. Wyborca udzielaj¹cy poparcia sk³ada na liœcie podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru
ewidencyjnego PESEL. Wykaz podpisów winien zawieraæ adnotacjê: „udzielam poparcia liœcie kandydata na so³tysa wsi Dêbogórze – Wybudowanie” z
podaniem imienia i nazwiska kandydata.
4. Wybory zarz¹dza Wójt, a przeprowadzaj¹ So³eckie
Komisje Wyborcze powo³ane przez Wójta. Zasady i
tryb pracy Komisji ustala Wójt.
5. Powo³ana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza
dokonuje przyjêæ zg³oszeñ, weryfikuje listy poparcia
kandydatów i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protoko³y wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoœci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa. Ka¿dy kandydat
na So³tysa mo¿e zg³osiæ jednego kandydata do Komisji. Komisje licz¹ co najmniej 4 osoby, w tym zg³oszone przez kandydatów na So³tysa i jedna wskazana

przez Wójta. Je¿eli liczba zg³oszonych do Komisji
osób jest mniejsza, ni¿ 3, brakuj¹ce osoby powo³uje Wójt.
8. Wybory przeprowadza siê w okreœlonym dniu, godzinach i w publicznym lokalu wyborczym wskazanym przez Wójta, utworzonym w ka¿dej wsi.
W lokalu wyborczym oraz na terenie wokó³ budynku, w którym lokal siê znajduje jakakolwiek agitacja
wyborcza jest zabroniona.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych So³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy. G³osowaæ mo¿e tylko wyborca wpisany do spisu
wyborców, a tak¿e osoba pominiêta w spisie dopisana za potwierdzeniem Urzêdu Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie So³eckich Komisji Wyborczych w niezbêdne materia³y, w tym
przede wszystkim w karty do g³osowania, zabezpieczy Wójt.
11. Wybory przeprowadza siê przy pomocy kart do g³osowania. Karty do g³osowania, ostemplowane piecz¹tk¹ „Wójt Gminy Kosakowo”, wydawane s¹ przez
komisjê wyborcz¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ (chyba ¿e wyborca jest znany Komisji). Odbiór karty do g³osowania potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
W przypadku odmowy z³o¿enia podpisu zamieszcza
siê o tym adnotacjê.
12. G³osowania nie wolno przerywaæ, chyba ¿e zajd¹
nadzwyczajne wydarzenia uniemo¿liwiaj¹ce przejœciowo g³osowanie, o czym zawiadamia siê niezw³ocznie Wójta.
13. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê tego kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych
g³osów.
14. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze So³tysa zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w siedzibie Urzêdu Gminy w obecnoœci Przewodnicz¹cego So³eckiej Komisji Wyborczej, w ustalonym przez Wójta terminie. Losowanie
jest jawne, o jego terminie zawiadamia siê mieszkañców So³ectwa oraz za potwierdzeniem kandydatów na So³tysa, których kandydatury bêd¹ przedmiotem losowania.
15. Objêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje po z³o¿eniu przez niego œlubowania o nastêpuj¹cej treœci: „Œlubujê
uroczyœcie obowi¹zki So³tysa sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i mieszkañców so³ectwa”. Œlubowanie sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym przez Wójta
w terminie do 30 dni po wyborach So³tysa.
WYBÓR RADY SO£ECKIEJ
Art. 21
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
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uprawnionych do g³osowania, na pierwszym Zebraniu
Wiejskim, zwo³anym przez Wójta po wyborach So³tysa na
4 – letni¹ kadencjê.
Art. 22
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, sk³adaj¹ca siê z 3 – 7 osób wybranych przez Zebranie Wiejskie w g³osowaniu spoœród mieszkañców w nim
uczestnicz¹cych.
2. Do obowi¹zków komisji wyborczej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przygotowanie wyborów,
c) przeprowadzenie wyborów,
d) obliczenie g³osów,
e) sporz¹dzenie protoko³u,
f) og³oszenie wyników wyborów.
3. Cz³onek komisji wyborczej nie mo¿e kandydowaæ do
Rady So³eckiej.
4. Z wykonania swoich czynnoœci komisja wyborcza
sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ:
a) sk³ad komisji z podzia³em funkcji,
b) iloœæ osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
c) iloœæ kandydatów do Rady So³eckiej,
d) iloœæ g³osów oddanych, w tym wa¿nych i niewa¿nych,
e) iloœæ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych
kandydatów,
f) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani.
Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
Art. 23
1. Kandydowaæ mo¿e sta³y mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie
posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec So³ectwa,
uprawniony do g³osowania. Propozycjê sk³adu Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ So³tys.
3. Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej
nieobecnoœci.
4. Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na nich nazwiska kandydatów w kolejnoœci zg³oszenia. Na karcie do g³osowania znajduje siê pieczêæ
okr¹g³a Urzêdu Gminy.
5. Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców
do zamkniêtej urny wyborczej.
6. G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego
nazwisko pozostawi³ nieskreœlone.
7. G³os jest niewa¿ny, je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekreœlona,
b) zawiera wiêksz¹ iloœæ nieskreœlonych kandydatów, ni¿ miejsc w Radzie So³eckiej,
c) karta do g³osowania jest inna, ni¿ sporz¹dzona
przez komisjê wyborcz¹.
Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje
¿adnych skutków prawnych.
Art. 24
1. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okreœlonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.

2. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów przeprowadza siê na
tym samym Zebraniu Wiejskim g³osowanie ponowne
spoœród tych kandydatów, je¿eli jest to decyduj¹ce dla
wyboru do sk³adu Rady So³eckiej.
Art. 25
Dokumentacjê z wyborów So³tysa i Rady So³eckiej
przechowuje siê na okres kadencji w archiwum Urzêdu
Gminy.
IX. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
Art. 26
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ z wnioskiem do Wójta
wyst¹piæ mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska³ co najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób uprawnionych do g³osowania w So³ectwie.
2. Z wnioskiem o odwo³anie cz³onków Rady So³eckiej
mo¿e wyst¹piæ So³tys.
3. Wniosek mieszkañców lub So³tysa powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie
nadaje siê biegu.
Art. 27
1. O odwo³aniu So³tysa decyduje referendum so³eckie
w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, przeprowadzonym w So³ectwie.
2. Referendum zarz¹dza Wójt.
3. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
4. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do
45 dni, licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku o odwo³anie
So³tysa.
5. Wybory przedterminowe So³tysa przeprowadza siê w
terminie do 30 dni od dnia referendum, w którym odwo³ano So³tysa.
Art. 28
1. Zebranie Wiejskie, w celu przedstawienia wniosku
o odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków zwo³uje Wójt w sposób okreœlony w art. 13
pkt 3.
2. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie przybêdzie na Zebranie Wiejskie bez podania wa¿nej przyczyny.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjaœnieñ.
3. Przedterminowego wyboru cz³onka Rady So³eckiej
dokonuje siê na tym samym Zebraniu, na którym
cz³onka Rady So³eckiej odwo³ano.
X. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
Art. 29
1. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w trakcie kadencji.
2. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny, powoduj¹ce niemo¿noœæ sprawowania funkcji So³tysa,
jak:
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1) utrata prawa wybieralnoœci lub brak tego prawa w
dniu wyborów;
2) prawomocny wyrok s¹du, orzeczony za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej;
3) œmieræ jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez
Wójta wyborów uzupe³niaj¹cych z powodu wygaœniêcia mandatu.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej zarz¹dza siê
na wniosek So³tysa.
Art. 30
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych dla wyborów.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXIV/67/2005
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2005 r.
STATUT
SO£ECTWA KAZIMIERZ
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn.. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zmianami) Rada
Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 31

Art. 1

1. Kadencja So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wybranego w wyborach uzupe³niaj¹cych koñczy siê wraz z
kadencj¹ organów so³ectwa.
2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do wyborów na now¹ kadencjê pozosta³o mniej
ni¿ 3 miesi¹ce.

U¿yte w statucie so³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
— Rada Gminy – Rada Gminy Kosakowo;
— Wójt – Wójt Gminy Kosakowo;
— Zebranie Wiejskie – Zebranie Wiejskie So³ectwa Kazimierz
— So³ectwo – So³ectwo Kazimierz

XI. NADZÓR I KONTROLA

Art. 2

Art. 32

1. So³ectwo Kazimierzjest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy.
2. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.

1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy.
2. Nadzór bie¿¹cy nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Wójt Gminy. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub wstrzymaæ decyzjê
So³tysa, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem, o czym zawiadamia Radê Gminy. Uchwa³ê Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ Rada Gminy
na najbli¿szej sesji.
3. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Radê Gminy na najbli¿szej sesji je¿eli swoim postêpowaniem narusza on
przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków
lub dopuœci³ siê przestêpstwa, a jego wina nie budzi
w¹tpliwoœci, Rada Gminy postanawia o referendum
w sprawie odwo³ania So³tysa po jego wys³uchaniu,
bezskutecznym wezwaniu do z³o¿enia wyjaœnieñ lub
odmowie z³o¿enia wyjaœnieñ.
4. W przypadku zawieszenia So³tysa w czynnoœciach,
Zebranie Wiejskie w trybie art. 13 pkt 3 zwo³uje Wójt.
5. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania od Wójta niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i
funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du
mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê doœwiadczeñ w tym zakresie.
XII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Art. 33
Zmiany niniejszego statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Art. 34
Interpretacjê statutu przeprowadza Rada Gminy na
wniosek Wójta, Radnego, So³tysa, Rady So³eckiej.

Art. 3
1. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym;
2) Statutu Gminy Kosakowo;
3) niniejszego Statutu.
2. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa okreœla Statut Gminy.
Art. 4
So³ectwo obejmuje miejscowoœæ Kazimierz.
II. ORGANY SO£ECTWA
Art. 5
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwa³odawczy
2) So³tys – organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata od dnia
wyborów, które musz¹ siê odbyæ nie póŸniej ni¿
6 miesiêcy od dnia wyboru Rady Gminy na now¹ kadencjê.
4. So³tys i Rada So³ecka piastuj¹ swoje funkcje do czasu nowych wyborów.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
Art. 6
Do zadañ So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne
dla jego mieszkañców nie zastrze¿one na rzecz innych
podmiotów oraz wspó³dzia³anie z organami Gminy przy
realizacji na terenie So³ectwa zadañ okreœlonych planem spo³eczno – gospodarczym.
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Art. 7

Art. 11

Zadania okreœlone w art. 6 So³ectwo realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach
przyznawanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci wspólnoty so³eckiej;
4) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot. So³ectwa.

1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu, uchwalanego corocznie przez Radê.
2. Sporz¹dzony przez so³tysa projekt planu finansowo
– rzeczowego So³ectwa po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy uchwala Zebranie Wiejskie.
3. Œrodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczane na dofinansowywanie czynów spo³ecznych, utrzymanie i konserwacjê mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d So³ectwu, na zieleñ i estetyzacjê
wsi, sport i rekreacjê, festyny, spotkania integracyjne, wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali i dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
4. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys.
5. Z zastrze¿eniem wykonania zadañ uchwalonych
przez Zebranie Wiejskie So³tys mo¿e dokonywaæ
zmian w planie rzeczowo–finansowym.
6. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie z wykonania wydatków finansowych.
7. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.

Art. 8
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi jednostkami pomocniczymi, zawieraj¹c porozumienie, okreœlaj¹ce zakres i
sposób wykonania wspólnych zadañ. Dopuszcza siê
mo¿liwoœæ podejmowania wspólnych uchwa³.
IV. ZARZ¥DZANIE MAJ¥TKIEM SO£ECKIM
Art. 9
1. So³ectwo w zakresie zwyk³ego zarz¹du korzysta z
mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji
na mocy uchwa³y Rady Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa. Zasady korzystania z
mienia ustala Zebranie Wiejskie.
2. Do zwyk³ego zarz¹du nale¿y podejmowanie czynnoœci zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia i
utrzymaniem go w stanie niepogorszonym w ramach
aktualnego jego przeznaczenia.
3. Oddawanie w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów komunalnych przekazanych So³ectwu do jego dyspozycji mo¿e byæ realizowane tylko w drodze
odrêbnych upowa¿nieñ Rady lub Wójta Gminy, ³¹cznie z okreœleniem wysokoœci œrodków pieniê¿nych
przydzielonych dla So³ectwa z tego tytu³u.
Kompetencje Wójta obejmuj¹ upowa¿nienie do wyra¿enia zgody na obci¹¿anie nieruchomoœci na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
4. Œrodki, o których mowa w pkt. 3 mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na realizacjê statutowych zadañ
So³ectwa, okreœlonych w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie.
5. Rada i Wójt Gminy maj¹ prawo kontroli sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu w zarz¹d.
V. ŒRODKI FINANSOWE SO£ECTWA
Art. 10
1. Œrodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy;
2) fundusze pochodz¹ce z wp³at mieszkañców So³ectwa;
3) œrodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych œwiadczeñ na rzecz So³ectwa;
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

VI. ZEBRANIE WIEJSKIE
Art.. 12
1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania stosuje
siê przepisy Kodeksu Cywilnego.
Art. 13
1. Zebrania Wiejskie, z zastrze¿eniem art. 14, art. 21,
art. 28 pkt 1 i art. 32 pkt 4 zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek Rady So³eckiej lub co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa, uprawnionych do g³osowania w terminie 7 dni, licz¹c od
dnia z³o¿enia wniosku.
W przypadku, gdy So³tys z przyczyn obiektywnych nie
jest zdolny do zwo³ania Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie w imieniu So³tysa zwo³uje Rada So³ecka wyznaczaj¹c ze swego grona przewodnicz¹cego
Zebrania zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
3. O Zebraniu Wiejskim zawiadamia siê mieszkañców
w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej 7 dni
przed terminem Zebrania.
Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek Zebranie jest zwo³ywane, okreœlenie daty,
godziny i miejsca Zebrania oraz porz¹dek obrad.
4. Na Zebraniu Wiejskim Radny z danego so³ectwa mo¿e na swój wniosek z³o¿ony w chwili otwarcia zebrania sk³adaæ informacjê ze swojej dzia³alnoœci
Art. 14
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ Wójt, ustalaj¹c miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek zebrania.
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Art. 15
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób okreœlony
w art. 13 pkt 3 i wziê³a w nim udzia³ co najmniej 1/10
jego mieszkañców uprawnionych do g³osowania wed³ug stanu sta³ego rejestru wyborców dla so³ectwa
na dzieñ zebrania. Je¿eli w wyznaczonym terminie
nie stawi siê na Zebraniu Wiejskim wymagana dla
jego wa¿noœci wiêkszoœæ, po up³ywie 15 minut mo¿na zwo³aæ na ten sam dzieñ Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego wa¿noœæ nie jest zale¿na od
iloœci zebranych. Informacja o drugim terminie Zebrania Wiejskiego musi byæ podana w og³oszeniu o
Zebraniu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek Zebrania Wiejskiego, podany w og³oszeniu
nie mo¿e byæ rozszerzony. Za rozszerzenie porz¹dku zebrania nie uwa¿a siê wniosku Radnego o jakim
mowa w art. 13 pkt 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje zwo³uj¹cy zebranie i protokolant.
Protokó³ powinien zawieraæ:
— datê, miejsce i godzinê zebrania
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu
— nazwiska osób zaproszonych na Zebranie
— zatwierdzony porz¹dek obrad
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków
— podjête na Zebraniu uchwa³y
— podpis prowadz¹cego Zebranie i protokolanta.
5. Jeden egzemplarz protoko³u wraz z uchwa³ami, opiniami i wnioskami Zebrania Wiejskiego So³tys w ci¹gu 7 dni przekazuje Wójtowi, który zapewnia ich
realizacjê oraz w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informuje So³tysa o sposobie ich za³atwienia.
Art. 16
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór oraz odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków;
2) uchwalenie planu finansowo – rzeczowego w ramach
œrodków przewidzianych w projekcie bud¿etu gminy
na dany rok przedstawionego przez So³tysa;
3) ocena sprawozdañ So³tysa z wykonania planu finansowo – rzeczowego;
4) podejmowanie uchwa³, wyra¿anie opinii i kierowanie wniosków do organów gminy, w szczególnoœci w
sprawach kultury, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku;
5) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
6) wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesu mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i ich realizacji,

— planów zagospodarowania wsi,
— przepisów prawa miejscowego
7) inicjowanie sposobu wykorzystywania obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie So³ectwa;
Art. 17
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
niniejszy statut przewiduje g³osowanie tajne lub wniosek w tej sprawie zg³osi 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
3. Glosowanie tajne odbywa siê poprzez kartê do g³osowania.
4. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna licz¹ca od 3 – 5 cz³onków wybranych przez Zebranie
Wiejskie, spoœród jego uczestników.
VII. SO£TYS I RADA SO£ECKA
SO£TYS
Art. 18
1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
3. Kompetencje So³tysa:
1) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz i wobec w³adz
gminnych;
2) przygotowuje projekt planu finansowo–rzeczowego i przedk³ada do zaopiniowania Wójtowi;
3) przedstawia Zebraniu Wiejskiemu projekt planu
finansowo–rzeczowego do uchwalenia;
4) wykonuje plan finansowo – rzeczowy So³ectwa i
dokonuje w nim zmian w trakcie roku bud¿etowego w zakresie wynikaj¹cym z art. 11 pkt 5.
5) podejmuje dzia³ania organizatorsko–wykonawcze,
maj¹ce istotne znaczenie dla mieszkañców i gospodarki So³ectwa;
6) administruje i zarz¹dza maj¹tkiem So³ectwa;
4. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie
im; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i zarz¹dzeñ Wójta;
3) gospodarowanie przekazanymi sk³adnikami mienia oraz œrodkami finansowymi;
4) sk³adanie corocznego sprawozdania ze swej dzia³alnoœci Zebraniu Wiejskiemu;
5) wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców, s³u¿¹cej
poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie;
6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta;
7) opiniowanie wspólnie z Rad¹ So³eck¹ wniosków
kierowanych przez Wójta;
8) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku;
9) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa;
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10) wspó³praca z Wójtem w kierowaniu akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych;
11) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom;
12) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa
g³osowania.
5. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹ oraz radnymi z terenu so³ectwa.
6. So³tys otrzymuje wsparcie Urzêdu Gminy w sprawach technicznych i organizacyjno–prawnych.
7. Zasady przyznawania diet So³tysowi ustanawia Rada Gminy w odrêbnej uchwale.
RADA SO£ECKA
Art. 19
1. Rada So³ecka wspomaga dzia³alnoœæ So³tysa.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 5 osób, a w so³ectwach licz¹cych powy¿ej 1.000 mieszkañców – do
7 osób. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.
3.
1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w
kwartale. So³tys zaprasza na nie radnych z danego okrêgu wyborczego, jak równie¿ inne osoby
mog¹ce mieæ wp³yw na rozwi¹zanie omawianych
spraw.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ So³tys i obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
4) Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecnoœci co
najmniej po³owy jej cz³onków.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej w szczególnoœci:
1) inicjowanie i przygotowywanie Zebrañ Wiejskich;
2) opracowywanie projektów uchwa³ oraz projektów
pracy samorz¹du So³ectwa;
3) wystêpowanie z inicjatywami dot. udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa;
4) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
5) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach So³ectwa;
6) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadañ;
7) obs³uga Zebrania Wiejskiego.
VIII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
WYBÓR SO£TYSA
Art. 20
1. So³tys jest wybierany w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. Kandydowaæ na So³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa, wpisany do sta³ego rejestru wyborców na terenie So³ectwa najpóŸniej na 12 miesiêcy przed dniem
wyborów, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

Poz. 2060

3. Kandydat na So³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê
na kandydowanie. Zg³oszenie wymaga przed³o¿enia listy 15 podpisów osób go popieraj¹cych – sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
Wyborca mo¿e udzieliæ pisemnego poparcia wiêcej,
ni¿ jednej liœcie. Wyborca udzielaj¹cy poparcia sk³ada na liœcie podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru
ewidencyjnego PESEL. Wykaz podpisów winien zawieraæ adnotacjê: „udzielam poparcia liœcie kandydata na so³tysa wsi Kazimierz” z podaniem imienia i
nazwiska kandydata.
4. Wybory zarz¹dza Wójt, a przeprowadzaj¹ So³eckie
Komisje Wyborcze powo³ane przez Wójta. Zasady i
tryb pracy Komisji ustala Wójt.
5. Powo³ana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza
dokonuje przyjêæ zg³oszeñ, weryfikuje listy poparcia
kandydatów i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protoko³y wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoœci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa. Ka¿dy kandydat
na So³tysa mo¿e zg³osiæ jednego kandydata do Komisji. Komisje licz¹ co najmniej 4 osoby, w tym zg³oszone przez kandydatów na So³tysa i jedna wskazana
przez Wójta. Je¿eli liczba zg³oszonych do Komisji
osób jest mniejsza, ni¿ 3, brakuj¹ce osoby powo³uje Wójt.
8. Wybory przeprowadza siê w okreœlonym dniu, godzinach i w publicznym lokalu wyborczym wskazanym przez Wójta, utworzonym w ka¿dej wsi.
W lokalu wyborczym oraz na terenie wokó³ budynku, w którym lokal siê znajduje jakakolwiek agitacja
wyborcza jest zabroniona.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych So³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy. G³osowaæ mo¿e tylko wyborca wpisany do spisu
wyborców, a tak¿e osoba pominiêta w spisie dopisana za potwierdzeniem Urzêdu Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie So³eckich Komisji Wyborczych w niezbêdne materia³y, w tym
przede wszystkim w karty do g³osowania, zabezpieczy Wójt.
11. Wybory przeprowadza siê przy pomocy kart do g³osowania. Karty do g³osowania, ostemplowane piecz¹tk¹ „Wójt Gminy Kosakowo”, wydawane s¹ przez
komisjê wyborcz¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ (chyba ¿e wyborca jest znany Komisji). Odbiór karty do g³osowania potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
W przypadku odmowy z³o¿enia podpisu zamieszcza
siê o tym adnotacjê.
12. G³osowania nie wolno przerywaæ, chyba ¿e zajd¹
nadzwyczajne wydarzenia uniemo¿liwiaj¹ce przejœciowo g³osowanie, o czym zawiadamia siê niezw³ocznie Wójta.
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13. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê tego kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych
g³osów.
14. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze So³tysa zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w siedzibie Urzêdu Gminy w obecnoœci Przewodnicz¹cego So³eckiej Komisji Wyborczej, w ustalonym przez Wójta terminie. Losowanie
jest jawne, o jego terminie zawiadamia siê mieszkañców So³ectwa oraz za potwierdzeniem kandydatów na So³tysa, których kandydatury bêd¹ przedmiotem losowania.
15. Objêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje po z³o¿eniu przez niego œlubowania o nastêpuj¹cej treœci: „Œlubujê
uroczyœcie obowi¹zki So³tysa sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i mieszkañców so³ectwa”. Œlubowanie sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym przez Wójta
w terminie do 30 dni po wyborach So³tysa.
WYBÓR RADY SO£ECKIEJ

2. Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie
posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec So³ectwa,
uprawniony do g³osowania. Propozycjê sk³adu Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ So³tys.
3. Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej
nieobecnoœci.
4. Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na nich nazwiska kandydatów w kolejnoœci zg³oszenia. Na karcie do g³osowania znajduje siê pieczêæ
okr¹g³a Urzêdu Gminy.
5. Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców
do zamkniêtej urny wyborczej.
6. G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego
nazwisko pozostawi³ nieskreœlone.
7. G³os jest niewa¿ny, je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekreœlona,
b) zawiera wiêksz¹ iloœæ nieskreœlonych kandydatów, ni¿ miejsc w Radzie So³eckiej,
c) karta do g³osowania jest inna, ni¿ sporz¹dzona
przez komisjê wyborcz¹.
Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje
¿adnych skutków prawnych.

Art. 21

Art. 24

Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania, na pierwszym Zebraniu
Wiejskim, zwo³anym przez Wójta po wyborach So³tysa na
4 – letni¹ kadencjê.

1. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okreœlonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
2. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów przeprowadza siê na
tym samym Zebraniu Wiejskim g³osowanie ponowne
spoœród tych kandydatów, je¿eli jest to decyduj¹ce dla
wyboru do sk³adu Rady So³eckiej.

Art. 22
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, sk³adaj¹ca siê z 3 – 7 osób wybranych przez Zebranie Wiejskie w g³osowaniu spoœród mieszkañców w nim
uczestnicz¹cych.
2. Do obowi¹zków komisji wyborczej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przygotowanie wyborów,
c) przeprowadzenie wyborów,
d) obliczenie g³osów,
e) sporz¹dzenie protoko³u,
f) og³oszenie wyników wyborów.
3. Cz³onek komisji wyborczej nie mo¿e kandydowaæ do
Rady So³eckiej.
4. Z wykonania swoich czynnoœci komisja wyborcza
sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ:
a) sk³ad komisji z podzia³em funkcji,
b) iloœæ osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
c) iloœæ kandydatów do Rady So³eckiej,
d) iloœæ g³osów oddanych, w tym wa¿nych i niewa¿nych,
e) iloœæ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych
kandydatów,
f) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani.
Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
Art. 23
1. Kandydowaæ mo¿e sta³y mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

Art. 25
Dokumentacjê z wyborów So³tysa i Rady So³eckiej
przechowuje siê na okres kadencji w archiwum Urzêdu
Gminy.
IX. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
Art. 26
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ z wnioskiem do Wójta
wyst¹piæ mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska³ co najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób uprawnionych do g³osowania w So³ectwie.
2. Z wnioskiem o odwo³anie cz³onków Rady So³eckiej
mo¿e wyst¹piæ So³tys.
3. Wniosek mieszkañców lub So³tysa powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie
nadaje siê biegu.
Art. 27
1. O odwo³aniu So³tysa decyduje referendum so³eckie
w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, przeprowadzonym w So³ectwie.
2. Referendum zarz¹dza Wójt.
3. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
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4. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do
45 dni, licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku o odwo³anie
So³tysa.
5. Wybory przedterminowe So³tysa przeprowadza siê w
terminie do 30 dni od dnia referendum, w którym odwo³ano So³tysa.
Art. 28
1. Zebranie Wiejskie, w celu przedstawienia wniosku
o odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków zwo³uje Wójt w sposób okreœlony w art. 13
pkt 3.
2. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie przybêdzie na Zebranie Wiejskie bez podania wa¿nej przyczyny.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjaœnieñ.
3. Przedterminowego wyboru cz³onka Rady So³eckiej
dokonuje siê na tym samym Zebraniu, na którym
cz³onka Rady So³eckiej odwo³ano.

3. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Radê Gminy na najbli¿szej sesji je¿eli swoim postêpowaniem narusza on
przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków
lub dopuœci³ siê przestêpstwa, a jego wina nie budzi
w¹tpliwoœci, Rada Gminy postanawia o referendum
w sprawie odwo³ania So³tysa po jego wys³uchaniu,
bezskutecznym wezwaniu do z³o¿enia wyjaœnieñ lub
odmowie z³o¿enia wyjaœnieñ.
4. W przypadku zawieszenia So³tysa w czynnoœciach,
Zebranie Wiejskie w trybie art. 13 pkt 3 zwo³uje Wójt.
5. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania od Wójta niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i
funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du
mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê doœwiadczeñ w tym zakresie.
XII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

X. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE

Art. 33

Art. 29

Zmiany niniejszego statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.

1. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w trakcie kadencji.
2. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny, powoduj¹ce niemo¿noœæ sprawowania funkcji So³tysa,
jak:
1) utrata prawa wybieralnoœci lub brak tego prawa w
dniu wyborów;
2) prawomocny wyrok s¹du, orzeczony za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej;
3) œmieræ
jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Wójta wyborów uzupe³niaj¹cych z powodu wygaœniêcia mandatu.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej zarz¹dza siê
na wniosek So³tysa.

Art. 34
Interpretacjê statutu przeprowadza Rada Gminy na
wniosek Wójta, Radnego, So³tysa, Rady So³eckiej.
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXXIV/67/2005
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2005 r.

Art. 30

STATUT
SO£ECTWA KOSAKOWO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn.. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zmianami) Rada
Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:

Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych dla wyborów.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 31

Art. 1

1. Kadencja So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wybranego w wyborach uzupe³niaj¹cych koñczy siê wraz z
kadencj¹ organów so³ectwa.
2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do wyborów na now¹ kadencjê pozosta³o mniej
ni¿ 3 miesi¹ce.

U¿yte w statucie so³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
— Rada Gminy – Rada Gminy Kosakowo;
— Wójt – Wójt Gminy Kosakowo;
— Zebranie Wiejskie – Zebranie Wiejskie So³ectwa Kosakowo
— So³ectwo – So³ectwo Kosakowo

XI. NADZÓR I KONTROLA
Art. 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy.
2. Nadzór bie¿¹cy nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Wójt Gminy. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub wstrzymaæ decyzjê
So³tysa, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem, o czym zawiadamia Radê Gminy. Uchwa³ê Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ Rada Gminy
na najbli¿szej sesji.

Art. 2
1. So³ectwo Kosakowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy.
2. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
Art. 3
1. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym;
2) Statutu Gminy Kosakowo;
3) niniejszego Statutu.
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2. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa okreœla Statut Gminy.
Art. 4
So³ectwo obejmuje miejscowoœæ Kosakowo.
II. ORGANY SO£ECTWA
Art. 5
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwa³odawczy
2) So³tys – organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata od dnia
wyborów, które musz¹ siê odbyæ nie póŸniej ni¿
6 miesiêcy od dnia wyboru Rady Gminy na now¹ kadencjê.
4. So³tys i Rada So³ecka piastuj¹ swoje funkcje do czasu nowych wyborów.

3. Oddawanie w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów komunalnych przekazanych So³ectwu do jego dyspozycji mo¿e byæ realizowane tylko w drodze
odrêbnych upowa¿nieñ Rady lub Wójta Gminy, ³¹cznie z okreœleniem wysokoœci œrodków pieniê¿nych
przydzielonych dla So³ectwa z tego tytu³u.
Kompetencje Wójta obejmuj¹ upowa¿nienie do wyra¿enia zgody na obci¹¿anie nieruchomoœci na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
4. Œrodki, o których mowa w pkt. 3 mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na realizacjê statutowych zadañ
So³ectwa, okreœlonych w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie.
5. Rada i Wójt Gminy maj¹ prawo kontroli sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu w zarz¹d.
V. ŒRODKI FINANSOWE SO£ECTWA
Art. 10

III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
Art. 6
Do zadañ So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne
dla jego mieszkañców nie zastrze¿one na rzecz innych
podmiotów oraz wspó³dzia³anie z organami Gminy przy
realizacji na terenie So³ectwa zadañ okreœlonych planem spo³eczno – gospodarczym.
Art. 7
Zadania okreœlone w art. 6 So³ectwo realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach
przyznawanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci wspólnoty so³eckiej;
4) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot. So³ectwa.
Art. 8
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi jednostkami pomocniczymi, zawieraj¹c porozumienie, okreœlaj¹ce zakres i
sposób wykonania wspólnych zadañ. Dopuszcza siê
mo¿liwoœæ podejmowania wspólnych uchwa³.
IV. ZARZ¥DZANIE MAJ¥TKIEM SO£ECKIM
Art. 9
1. So³ectwo w zakresie zwyk³ego zarz¹du korzysta z
mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji
na mocy uchwa³y Rady Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa. Zasady korzystania z
mienia ustala Zebranie Wiejskie.
2. Do zwyk³ego zarz¹du nale¿y podejmowanie czynnoœci zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia i
utrzymaniem go w stanie niepogorszonym w ramach
aktualnego jego przeznaczenia.

1. Œrodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy;
2) fundusze pochodz¹ce z wp³at mieszkañców So³ectwa;
3) œrodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych œwiadczeñ na rzecz So³ectwa;
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
Art. 11
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu, uchwalanego corocznie przez Radê.
2. Sporz¹dzony przez so³tysa projekt planu finansowo
– rzeczowego So³ectwa po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy uchwala Zebranie Wiejskie.
3. Œrodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczane na dofinansowywanie czynów spo³ecznych, utrzymanie i konserwacjê mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d So³ectwu, na zieleñ i estetyzacjê
wsi, sport i rekreacjê, festyny, spotkania integracyjne, wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali i dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
4. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys.
5. Z zastrze¿eniem wykonania zadañ uchwalonych
przez Zebranie Wiejskie So³tys mo¿e dokonywaæ
zmian w planie rzeczowo–finansowym.
6. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie z wykonania wydatków finansowych.
7. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
VI. ZEBRANIE WIEJSKIE
Art. 12
1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania stosuje
siê przepisy Kodeksu Cywilnego.
Art. 13
1. Zebrania Wiejskie, z zastrze¿eniem art. 14, art. 21,
art. 28 pkt 1 i art. 32 pkt 4 zwo³uje So³tys:
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1) z w³asnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek Rady So³eckiej lub co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa, uprawnionych do g³osowania w terminie 7 dni, licz¹c od
dnia z³o¿enia wniosku.
W przypadku, gdy So³tys z przyczyn obiektywnych nie
jest zdolny do zwo³ania Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie w imieniu So³tysa zwo³uje Rada So³ecka wyznaczaj¹c ze swego grona przewodnicz¹cego
Zebrania zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
3. O Zebraniu Wiejskim zawiadamia siê mieszkañców
w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej 7 dni
przed terminem Zebrania.
Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek Zebranie jest zwo³ywane, okreœlenie daty,
godziny i miejsca Zebrania oraz porz¹dek obrad.
4. Na Zebraniu Wiejskim Radny z danego so³ectwa mo¿e na swój wniosek z³o¿ony w chwili otwarcia zebrania sk³adaæ informacjê ze swojej dzia³alnoœci
Art. 14
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ Wójt, ustalaj¹c miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek zebrania.
Art. 15
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób okreœlony
w art. 13 pkt 3 i wziê³a w nim udzia³ co najmniej 1/10
jego mieszkañców uprawnionych do g³osowania wed³ug stanu sta³ego rejestru wyborców dla so³ectwa
na dzieñ zebrania. Je¿eli w wyznaczonym terminie
nie stawi siê na Zebraniu Wiejskim wymagana dla
jego wa¿noœci wiêkszoœæ, po up³ywie 15 minut mo¿na zwo³aæ na ten sam dzieñ Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego wa¿noœæ nie jest zale¿na od
iloœci zebranych. Informacja o drugim terminie Zebrania Wiejskiego musi byæ podana w og³oszeniu o
Zebraniu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek Zebrania Wiejskiego, podany w og³oszeniu
nie mo¿e byæ rozszerzony. Za rozszerzenie porz¹dku zebrania nie uwa¿a siê wniosku Radnego o jakim
mowa w art. 13 pkt 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje zwo³uj¹cy zebranie i protokolant.
Protokó³ powinien zawieraæ:
— datê, miejsce i godzinê zebrania
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu
— nazwiska osób zaproszonych na Zebranie
— zatwierdzony porz¹dek obrad
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków
— podjête na Zebraniu uchwa³y
— podpis prowadz¹cego Zebranie i protokolanta.

5. Jeden egzemplarz protoko³u wraz z uchwa³ami, opiniami i wnioskami Zebrania Wiejskiego So³tys w ci¹gu 7 dni przekazuje Wójtowi, który zapewnia ich
realizacjê oraz w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informuje So³tysa o sposobie ich za³atwienia.
Art. 16
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór oraz odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków;
2) uchwalenie planu finansowo – rzeczowego w ramach
œrodków przewidzianych w projekcie bud¿etu gminy
na dany rok przedstawionego przez So³tysa;
3) ocena sprawozdañ So³tysa z wykonania planu finansowo – rzeczowego;
4) podejmowanie uchwa³, wyra¿anie opinii i kierowanie wniosków do organów gminy, w szczególnoœci w
sprawach kultury, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku;
5) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
6) wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesu mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i ich realizacji,
— planów zagospodarowania wsi,
— przepisów prawa miejscowego
7) inicjowanie sposobu wykorzystywania obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie So³ectwa;
Art. 17
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
niniejszy statut przewiduje g³osowanie tajne lub wniosek w tej sprawie zg³osi 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
3. Glosowanie tajne odbywa siê poprzez kartê do g³osowania.
4. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna licz¹ca od 3 – 5 cz³onków wybranych przez Zebranie
Wiejskie, spoœród jego uczestników.
VII. SO£TYS I RADA SO£ECKA
SO£TYS
Art. 18
1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
3. Kompetencje So³tysa:
1) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz i wobec w³adz
gminnych;
2) przygotowuje projekt planu finansowo–rzeczowego i przedk³ada do zaopiniowania Wójtowi;
3) przedstawia Zebraniu Wiejskiemu projekt planu
finansowo–rzeczowego do uchwalenia;
4) wykonuje plan finansowo – rzeczowy So³ectwa i
dokonuje w nim zmian w trakcie roku bud¿etowego w zakresie wynikaj¹cym z art. 11 pkt 5.
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5) podejmuje dzia³ania organizatorsko–wykonawcze,
maj¹ce istotne znaczenie dla mieszkañców i gospodarki So³ectwa;
6) administruje i zarz¹dza maj¹tkiem So³ectwa;
4. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie
im; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i zarz¹dzeñ Wójta;
3) gospodarowanie przekazanymi sk³adnikami mienia oraz œrodkami finansowymi;
4) sk³adanie corocznego sprawozdania ze swej dzia³alnoœci Zebraniu Wiejskiemu;
5) wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców, s³u¿¹cej
poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie;
6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta;
7) opiniowanie wspólnie z Rad¹ So³eck¹ wniosków
kierowanych przez Wójta;
8) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku;
9) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa;
10) wspó³praca z Wójtem w kierowaniu akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych;
11) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom;
12) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa
g³osowania.
5. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹ oraz radnymi z terenu so³ectwa.
6. So³tys otrzymuje wsparcie Urzêdu Gminy w sprawach technicznych i organizacyjno–prawnych.
7. Zasady przyznawania diet So³tysowi ustanawia Rada Gminy w odrêbnej uchwale.
RADA SO£ECKA
Art. 19
1. Rada So³ecka wspomaga dzia³alnoœæ So³tysa.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 5 osób, a w so³ectwach licz¹cych powy¿ej 1.000 mieszkañców – do 7
osób. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.
3.
1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w
kwartale. So³tys zaprasza na nie radnych z danego okrêgu wyborczego, jak równie¿ inne osoby
mog¹ce mieæ wp³yw na rozwi¹zanie omawianych
spraw.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ So³tys i obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
4) Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecnoœci co
najmniej po³owy jej cz³onków.

4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej w szczególnoœci:
1) inicjowanie i przygotowywanie Zebrañ Wiejskich;
2) opracowywanie projektów uchwa³ oraz projektów
pracy samorz¹du So³ectwa;
3) wystêpowanie z inicjatywami dot. udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa;
4) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
5) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach So³ectwa;
6) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadañ;
7) obs³uga Zebrania Wiejskiego.
VIII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
WYBÓR SO£TYSA
Art. 20
1. So³tys jest wybierany w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. Kandydowaæ na So³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa, wpisany do sta³ego rejestru wyborców na terenie So³ectwa najpóŸniej na 12 miesiêcy przed dniem
wyborów, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na So³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê
na kandydowanie. Zg³oszenie wymaga przed³o¿enia listy 15 podpisów osób go popieraj¹cych – sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
Wyborca mo¿e udzieliæ pisemnego poparcia wiêcej,
ni¿ jednej liœcie. Wyborca udzielaj¹cy poparcia sk³ada na liœcie podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru
ewidencyjnego PESEL. Wykaz podpisów winien zawieraæ adnotacjê: „udzielam poparcia liœcie kandydata na so³tysa wsi Kosakowo” z podaniem imienia i
nazwiska kandydata.
4. Wybory zarz¹dza Wójt, a przeprowadzaj¹ So³eckie
Komisje Wyborcze powo³ane przez Wójta. Zasady i
tryb pracy Komisji ustala Wójt.
5. Powo³ana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza
dokonuje przyjêæ zg³oszeñ, weryfikuje listy poparcia
kandydatów i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protoko³y wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoœci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa. Ka¿dy kandydat
na So³tysa mo¿e zg³osiæ jednego kandydata do Komisji. Komisje licz¹ co najmniej 4 osoby, w tym zg³oszone przez kandydatów na So³tysa i jedna wskazana
przez Wójta. Je¿eli liczba zg³oszonych do Komisji
osób jest mniejsza, ni¿ 3, brakuj¹ce osoby powo³uje Wójt.
8. Wybory przeprowadza siê w okreœlonym dniu, godzinach i w publicznym lokalu wyborczym wskazanym przez Wójta, utworzonym w ka¿dej wsi.
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W lokalu wyborczym oraz na terenie wokó³ budynku, w którym lokal siê znajduje jakakolwiek agitacja
wyborcza jest zabroniona.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych So³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy. G³osowaæ mo¿e tylko wyborca wpisany do spisu
wyborców, a tak¿e osoba pominiêta w spisie dopisana za potwierdzeniem Urzêdu Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie So³eckich Komisji Wyborczych w niezbêdne materia³y, w tym
przede wszystkim w karty do g³osowania, zabezpieczy Wójt.
11. Wybory przeprowadza siê przy pomocy kart do g³osowania. Karty do g³osowania, ostemplowane piecz¹tk¹ „Wójt Gminy Kosakowo”, wydawane s¹ przez
komisjê wyborcz¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ (chyba ¿e wyborca jest znany Komisji). Odbiór karty do g³osowania potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
W przypadku odmowy z³o¿enia podpisu zamieszcza
siê o tym adnotacjê.
12. G³osowania nie wolno przerywaæ, chyba ¿e zajd¹
nadzwyczajne wydarzenia uniemo¿liwiaj¹ce przejœciowo g³osowanie, o czym zawiadamia siê niezw³ocznie Wójta.
13. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê tego kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych
g³osów.
14. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze So³tysa zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w siedzibie Urzêdu Gminy w obecnoœci Przewodnicz¹cego So³eckiej Komisji Wyborczej, w ustalonym przez Wójta terminie. Losowanie
jest jawne, o jego terminie zawiadamia siê mieszkañców So³ectwa oraz za potwierdzeniem kandydatów na So³tysa, których kandydatury bêd¹ przedmiotem losowania.
15. Objêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje po z³o¿eniu przez niego œlubowania o nastêpuj¹cej treœci: „Œlubujê
uroczyœcie obowi¹zki So³tysa sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i mieszkañców so³ectwa”. Œlubowanie sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym przez Wójta
w terminie do 30 dni po wyborach So³tysa.

ca siê z 3 – 7 osób wybranych przez Zebranie Wiejskie w g³osowaniu spoœród mieszkañców w nim
uczestnicz¹cych.
2. Do obowi¹zków komisji wyborczej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przygotowanie wyborów,
c) przeprowadzenie wyborów,
d) obliczenie g³osów,
e) sporz¹dzenie protoko³u,
f) og³oszenie wyników wyborów.
3. Cz³onek komisji wyborczej nie mo¿e kandydowaæ do
Rady So³eckiej.
4. Z wykonania swoich czynnoœci komisja wyborcza
sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ:
a) sk³ad komisji z podzia³em funkcji,
b) iloœæ osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
c) iloœæ kandydatów do Rady So³eckiej,
d) iloœæ g³osów oddanych, w tym wa¿nych i niewa¿nych,
e) iloœæ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych
kandydatów,
f) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani.
Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
Art. 23

WYBÓR RADY SO£ECKIEJ

1. Kandydowaæ mo¿e sta³y mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie
posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec So³ectwa,
uprawniony do g³osowania. Propozycjê sk³adu Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ So³tys.
3. Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej
nieobecnoœci.
4. Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na nich nazwiska kandydatów w kolejnoœci zg³oszenia. Na karcie do g³osowania znajduje siê pieczêæ
okr¹g³a Urzêdu Gminy.
5. Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców
do zamkniêtej urny wyborczej.
6. G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego
nazwisko pozostawi³ nieskreœlone.
7. G³os jest niewa¿ny, je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekreœlona,
b) zawiera wiêksz¹ iloœæ nieskreœlonych kandydatów, ni¿ miejsc w Radzie So³eckiej,
c) karta do g³osowania jest inna, ni¿ sporz¹dzona
przez komisjê wyborcz¹.
Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje
¿adnych skutków prawnych.

Art. 21

Art. 24

Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania, na pierwszym Zebraniu
Wiejskim, zwo³anym przez Wójta po wyborach So³tysa na
4 – letni¹ kadencjê.

1. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okreœlonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
2. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów przeprowadza siê na
tym samym Zebraniu Wiejskim g³osowanie ponowne
spoœród tych kandydatów, je¿eli jest to decyduj¹ce dla
wyboru do sk³adu Rady So³eckiej.

Art. 22
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, sk³adaj¹-
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Art. 25

IX. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

3) œmieræ
jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Wójta wyborów uzupe³niaj¹cych z powodu wygaœniêcia mandatu.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej zarz¹dza siê
na wniosek So³tysa.

Art. 26

Art. 30

1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ z wnioskiem do Wójta
wyst¹piæ mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska³ co najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób uprawnionych do g³osowania w So³ectwie.
2. Z wnioskiem o odwo³anie cz³onków Rady So³eckiej
mo¿e wyst¹piæ So³tys.
3. Wniosek mieszkañców lub So³tysa powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie
nadaje siê biegu.

Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych dla wyborów.

Art. 27

XI. NADZÓR I KONTROLA

1. O odwo³aniu So³tysa decyduje referendum so³eckie
w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, przeprowadzonym w So³ectwie.
2. Referendum zarz¹dza Wójt.
3. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
4. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do
45 dni, licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku o odwo³anie
So³tysa.
5. Wybory przedterminowe So³tysa przeprowadza siê w
terminie do 30 dni od dnia referendum, w którym odwo³ano So³tysa.

Art. 32

Dokumentacjê z wyborów So³tysa i Rady So³eckiej
przechowuje siê na okres kadencji w archiwum Urzêdu
Gminy.

Art. 31
1. Kadencja So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wybranego w wyborach uzupe³niaj¹cych koñczy siê wraz z
kadencj¹ organów so³ectwa.
2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do wyborów na now¹ kadencjê pozosta³o mniej
ni¿ 3 miesi¹ce.

X. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE

1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy.
2. Nadzór bie¿¹cy nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Wójt Gminy. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub wstrzymaæ decyzjê
So³tysa, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem, o czym zawiadamia Radê Gminy. Uchwa³ê Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ Rada Gminy
na najbli¿szej sesji.
3. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Radê Gminy na najbli¿szej sesji je¿eli swoim postêpowaniem narusza on
przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków
lub dopuœci³ siê przestêpstwa, a jego wina nie budzi
w¹tpliwoœci, Rada Gminy postanawia o referendum
w sprawie odwo³ania So³tysa po jego wys³uchaniu,
bezskutecznym wezwaniu do z³o¿enia wyjaœnieñ lub
odmowie z³o¿enia wyjaœnieñ.
4. W przypadku zawieszenia So³tysa w czynnoœciach,
Zebranie Wiejskie w trybie art. 13 pkt 3 zwo³uje Wójt.
5. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania od Wójta niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i
funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du
mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê doœwiadczeñ w tym zakresie.

Art. 29

XII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

1. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w trakcie kadencji.
2. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny, powoduj¹ce niemo¿noœæ sprawowania funkcji So³tysa, jak:
1) utrata prawa wybieralnoœci lub brak tego prawa w
dniu wyborów;
2) prawomocny wyrok s¹du, orzeczony za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej;

Art. 33

Art. 28
1. Zebranie Wiejskie, w celu przedstawienia wniosku
o odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków zwo³uje Wójt w sposób okreœlony w art. 13
pkt 3.
2. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie przybêdzie na Zebranie Wiejskie bez podania wa¿nej przyczyny.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjaœnieñ.
3. Przedterminowego wyboru cz³onka Rady So³eckiej
dokonuje siê na tym samym Zebraniu, na którym
cz³onka Rady So³eckiej odwo³ano.

Zmiany niniejszego statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Art. 34
Interpretacjê statutu przeprowadza Rada Gminy na
wniosek Wójta, Radnego, So³tysa, Rady So³eckiej.
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXXIV/67/2005
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2005 r.
STATUT
SO£ECTWA MECHELINKI
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn.. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zmianami) Rada
Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
U¿yte w statucie so³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
— Rada Gminy – Rada Gminy Kosakowo;
— Wójt – Wójt Gminy Kosakowo;
— Zebranie Wiejskie – Zebranie Wiejskie So³ectwa Mechelinki
— So³ectwo – So³ectwo Mechelinki
Art. 2
1. So³ectwo Mechelinki jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy.
2. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
Art. 3
1. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym;
2) Statutu Gminy Kosakowo;
3) niniejszego Statutu.
2. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa okreœla Statut Gminy.
Art. 4
So³ectwo obejmuje miejscowoœæ Mechelinki.
II. ORGANY SO£ECTWA
Art. 5
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwa³odawczy
2) So³tys – organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata od dnia
wyborów, które musz¹ siê odbyæ nie póŸniej ni¿
6 miesiêcy od dnia wyboru Rady Gminy na now¹ kadencjê.
4. So³tys i Rada So³ecka piastuj¹ swoje funkcje do czasu nowych wyborów.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
Art. 6
Do zadañ So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne
dla jego mieszkañców nie zastrze¿one na rzecz innych
podmiotów oraz wspó³dzia³anie z organami Gminy przy
realizacji na terenie So³ectwa zadañ okreœlonych planem spo³eczno – gospodarczym.
Art. 7
Zadania okreœlone w art. 6 So³ectwo realizuje w szczególnoœci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach przyznawanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania So³ectwa;
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci wspólnoty so³eckiej;
4) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dot. So³ectwa.
Art. 8
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi jednostkami pomocniczymi, zawieraj¹c porozumienie, okreœlaj¹ce zakres i
sposób wykonania wspólnych zadañ. Dopuszcza siê
mo¿liwoœæ podejmowania wspólnych uchwa³.
IV. ZARZ¥DZANIE MAJ¥TKIEM SO£ECKIM
Art. 9
1. So³ectwo w zakresie zwyk³ego zarz¹du korzysta z
mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji
na mocy uchwa³y Rady Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa. Zasady korzystania z
mienia ustala Zebranie Wiejskie.
2. Do zwyk³ego zarz¹du nale¿y podejmowanie czynnoœci zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia i
utrzymaniem go w stanie niepogorszonym w ramach
aktualnego jego przeznaczenia.
3. Oddawanie w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów komunalnych przekazanych So³ectwu do jego dyspozycji mo¿e byæ realizowane tylko w drodze
odrêbnych upowa¿nieñ Rady lub Wójta Gminy, ³¹cznie z okreœleniem wysokoœci œrodków pieniê¿nych
przydzielonych dla So³ectwa z tego tytu³u.
Kompetencje Wójta obejmuj¹ upowa¿nienie do wyra¿enia zgody na obci¹¿anie nieruchomoœci na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
4. Œrodki, o których mowa w pkt. 3 mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na realizacjê statutowych zadañ
So³ectwa, okreœlonych w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie.
5. Rada i Wójt Gminy maj¹ prawo kontroli sk³adników mienia komunalnego przekazanego So³ectwu w zarz¹d.
V. ŒRODKI FINANSOWE SO£ECTWA
Art. 10
1. Œrodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy;
2) fundusze pochodz¹ce z wp³at mieszkañców So³ectwa;
3) œrodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych œwiadczeñ na rzecz So³ectwa;
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
Art. 11
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu, uchwalanego corocznie przez Radê.
2. Sporz¹dzony przez so³tysa projekt planu finansowo
– rzeczowego So³ectwa po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy uchwala Zebranie Wiejskie.
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3. Œrodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczane na dofinansowywanie czynów spo³ecznych, utrzymanie i konserwacjê mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d So³ectwu, na zieleñ i estetyzacjê
wsi, sport i rekreacjê, festyny, spotkania integracyjne, wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali i dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
4. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys.
5. Z zastrze¿eniem wykonania zadañ uchwalonych
przez Zebranie Wiejskie So³tys mo¿e dokonywaæ
zmian w planie rzeczowo–finansowym.
6. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie z wykonania wydatków finansowych.
7. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
VI. ZEBRANIE WIEJSKIE
Art. 12
1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania stosuje
siê przepisy Kodeksu Cywilnego.
Art. 13
1. Zebrania Wiejskie, z zastrze¿eniem art. 14, art. 21,
art. 28 pkt 1 i art. 32 pkt 4 zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek Rady So³eckiej lub co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa, uprawnionych do g³osowania w terminie 7 dni, licz¹c od
dnia z³o¿enia wniosku.
W przypadku, gdy So³tys z przyczyn obiektywnych nie
jest zdolny do zwo³ania Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie w imieniu So³tysa zwo³uje Rada So³ecka wyznaczaj¹c ze swego grona przewodnicz¹cego
Zebrania zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
3. O Zebraniu Wiejskim zawiadamia siê mieszkañców
w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej 7 dni
przed terminem Zebrania.
Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek Zebranie jest zwo³ywane, okreœlenie daty,
godziny i miejsca Zebrania oraz porz¹dek obrad.
4. Na Zebraniu Wiejskim Radny z danego so³ectwa mo¿e na swój wniosek z³o¿ony w chwili otwarcia zebrania sk³adaæ informacjê ze swojej dzia³alnoœci
Art. 14
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ Wójt, ustalaj¹c miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek zebrania.
Art. 15
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób okreœlony
w art. 13 pkt 3 i wziê³a w nim udzia³ co najmniej 1/10
jego mieszkañców uprawnionych do g³osowania wed³ug stanu sta³ego rejestru wyborców dla so³ectwa
na dzieñ zebrania. Je¿eli w wyznaczonym terminie
nie stawi siê na Zebraniu Wiejskim wymagana dla
jego wa¿noœci wiêkszoœæ, po up³ywie 15 minut mo¿-

na zwo³aæ na ten sam dzieñ Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego wa¿noœæ nie jest zale¿na od
iloœci zebranych. Informacja o drugim terminie Zebrania Wiejskiego musi byæ podana w og³oszeniu o
Zebraniu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek Zebrania Wiejskiego, podany w og³oszeniu
nie mo¿e byæ rozszerzony. Za rozszerzenie porz¹dku zebrania nie uwa¿a siê wniosku Radnego o jakim
mowa w art. 13 pkt 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje zwo³uj¹cy zebranie i protokolant.
Protokó³ powinien zawieraæ:
— datê, miejsce i godzinê zebrania
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu
— nazwiska osób zaproszonych na Zebranie
— zatwierdzony porz¹dek obrad
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków
— podjête na Zebraniu uchwa³y
— podpis prowadz¹cego Zebranie i protokolanta.
5. Jeden egzemplarz protoko³u wraz z uchwa³ami, opiniami i wnioskami Zebrania Wiejskiego So³tys w ci¹gu 7 dni przekazuje Wójtowi, który zapewnia ich
realizacjê oraz w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informuje So³tysa o sposobie ich za³atwienia.
Art. 16
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór oraz odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków;
2) uchwalenie planu finansowo – rzeczowego w ramach
œrodków przewidzianych w projekcie bud¿etu gminy
na dany rok przedstawionego przez So³tysa;
3) ocena sprawozdañ So³tysa z wykonania planu finansowo – rzeczowego;
4) podejmowanie uchwa³, wyra¿anie opinii i kierowanie wniosków do organów gminy, w szczególnoœci w
sprawach kultury, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku;
5) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
6) wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesu mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i ich realizacji,
— planów zagospodarowania wsi,
— przepisów prawa miejscowego
7) inicjowanie sposobu wykorzystywania obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie So³ectwa;
Art. 17
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
niniejszy statut przewiduje g³osowanie tajne lub wnio-
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sek w tej sprawie zg³osi 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
3. Glosowanie tajne odbywa siê poprzez kartê do g³osowania.
4. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna licz¹ca od 3 – 5 cz³onków wybranych przez Zebranie
Wiejskie, spoœród jego uczestników.
VII. SO£TYS I RADA SO£ECKA
SO£TYS
Art. 18
1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
3. Kompetencje So³tysa:
1) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz i wobec w³adz
gminnych;
2) przygotowuje projekt planu finansowo–rzeczowego i przedk³ada do zaopiniowania Wójtowi;
3) przedstawia Zebraniu Wiejskiemu projekt planu
finansowo–rzeczowego do uchwalenia;
4) wykonuje plan finansowo – rzeczowy So³ectwa i
dokonuje w nim zmian w trakcie roku bud¿etowego w zakresie wynikaj¹cym z art. 11 pkt 5.
5) podejmuje dzia³ania organizatorsko–wykonawcze,
maj¹ce istotne znaczenie dla mieszkañców i gospodarki So³ectwa;
6) administruje i zarz¹dza maj¹tkiem So³ectwa;
4. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie
im; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i zarz¹dzeñ Wójta;
3) gospodarowanie przekazanymi sk³adnikami mienia oraz œrodkami finansowymi;
4) sk³adanie corocznego sprawozdania ze swej dzia³alnoœci Zebraniu Wiejskiemu;
5) wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców, s³u¿¹cej
poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie;
6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta;
7) opiniowanie wspólnie z Rad¹ So³eck¹ wniosków
kierowanych przez Wójta;
8) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku;
9) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa;
10) wspó³praca z Wójtem w kierowaniu akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych;
11) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom;
12) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa
g³osowania.
5. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹ oraz radnymi z terenu so³ectwa.
6. So³tys otrzymuje wsparcie Urzêdu Gminy w sprawach technicznych i organizacyjno–prawnych.
7. Zasady przyznawania diet So³tysowi ustanawia Rada Gminy w odrêbnej uchwale.

RADA SO£ECKA
Art. 19
1. Rada So³ecka wspomaga dzia³alnoœæ So³tysa.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 5 osób, a w so³ectwach licz¹cych powy¿ej 1.000 mieszkañców – do
7 osób. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.
3. 1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w
kwartale. So³tys zaprasza na nie radnych z danego okrêgu wyborczego, jak równie¿ inne osoby
mog¹ce mieæ wp³yw na rozwi¹zanie omawianych
spraw.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ So³tys i obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
4) Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecnoœci co
najmniej po³owy jej cz³onków.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej w szczególnoœci:
1) inicjowanie i przygotowywanie Zebrañ Wiejskich;
2) opracowywanie projektów uchwa³ oraz projektów
pracy samorz¹du So³ectwa;
3) wystêpowanie z inicjatywami dot. udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa;
4) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
5) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach So³ectwa;
6) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadañ;
7) obs³uga Zebrania Wiejskiego.
VIII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
WYBÓR SO£TYSA
Art. 20
1. So³tys jest wybierany w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. Kandydowaæ na So³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa, wpisany do sta³ego rejestru wyborców na terenie So³ectwa najpóŸniej na 12 miesiêcy przed dniem
wyborów, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na So³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê
na kandydowanie. Zg³oszenie wymaga przed³o¿enia listy 15 podpisów osób go popieraj¹cych – sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
Wyborca mo¿e udzieliæ pisemnego poparcia wiêcej,
ni¿ jednej liœcie. Wyborca udzielaj¹cy poparcia sk³ada na liœcie podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru
ewidencyjnego PESEL. Wykaz podpisów winien zawieraæ adnotacjê: „udzielam poparcia liœcie kandydata na so³tysa wsi Mechelinki” z podaniem imienia i
nazwiska kandydata.
4. Wybory zarz¹dza Wójt, a przeprowadzaj¹ So³eckie
Komisje Wyborcze powo³ane przez Wójta. Zasady i
tryb pracy Komisji ustala Wójt.
5. Powo³ana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza
dokonuje przyjêæ zg³oszeñ, weryfikuje listy poparcia
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kandydatów i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protoko³y wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoœci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa. Ka¿dy kandydat na
So³tysa mo¿e zg³osiæ jednego kandydata do Komisji.
Komisje licz¹ co najmniej 4 osoby, w tym zg³oszone
przez kandydatów na So³tysa i jedna wskazana przez
Wójta. Je¿eli liczba zg³oszonych do Komisji osób jest
mniejsza, ni¿ 3, brakuj¹ce osoby powo³uje Wójt.
8. Wybory przeprowadza siê w okreœlonym dniu, godzinach i w publicznym lokalu wyborczym wskazanym przez Wójta, utworzonym w ka¿dej wsi.
W lokalu wyborczym oraz na terenie wokó³ budynku, w którym lokal siê znajduje jakakolwiek agitacja
wyborcza jest zabroniona.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych So³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy. G³osowaæ mo¿e tylko wyborca wpisany do spisu
wyborców, a tak¿e osoba pominiêta w spisie dopisana za potwierdzeniem Urzêdu Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie So³eckich Komisji Wyborczych w niezbêdne materia³y, w tym przede
wszystkim w karty do g³osowania, zabezpieczy Wójt.
11. Wybory przeprowadza siê przy pomocy kart do g³osowania. Karty do g³osowania, ostemplowane piecz¹tk¹ „Wójt Gminy Kosakowo”, wydawane s¹ przez
komisjê wyborcz¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ (chyba ¿e wyborca jest znany Komisji). Odbiór karty do g³osowania potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
W przypadku odmowy z³o¿enia podpisu zamieszcza
siê o tym adnotacjê.
12. G³osowania nie wolno przerywaæ, chyba ¿e zajd¹
nadzwyczajne wydarzenia uniemo¿liwiaj¹ce przejœciowo g³osowanie, o czym zawiadamia siê niezw³ocznie Wójta.
13. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê tego kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych
g³osów.
14. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze So³tysa zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w siedzibie Urzêdu Gminy w obecnoœci Przewodnicz¹cego So³eckiej Komisji Wyborczej, w ustalonym przez Wójta terminie. Losowanie
jest jawne, o jego terminie zawiadamia siê mieszkañców So³ectwa oraz za potwierdzeniem kandydatów na So³tysa, których kandydatury bêd¹ przedmiotem losowania.
15. Objêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje po z³o¿eniu przez niego œlubowania o nastêpuj¹cej treœci: „Œlubujê
uroczyœcie obowi¹zki So³tysa sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i mieszkañców so³ectwa”. Œlubowanie sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym przez Wójta
w terminie do 30 dni po wyborach So³tysa.

WYBÓR RADY SO£ECKIEJ
Art. 21
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania, na pierwszym Zebraniu
Wiejskim, zwo³anym przez Wójta po wyborach So³tysa na
4 – letni¹ kadencjê.
Art. 22
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, sk³adaj¹ca siê z 3 – 7 osób wybranych przez Zebranie Wiejskie w g³osowaniu spoœród mieszkañców w nim
uczestnicz¹cych.
2. Do obowi¹zków komisji wyborczej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przygotowanie wyborów,
c) przeprowadzenie wyborów,
d) obliczenie g³osów,
e) sporz¹dzenie protoko³u,
f) og³oszenie wyników wyborów.
3. Cz³onek komisji wyborczej nie mo¿e kandydowaæ do
Rady So³eckiej.
4. Z wykonania swoich czynnoœci komisja wyborcza
sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ:
a) sk³ad komisji z podzia³em funkcji,
b) iloœæ osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
c) iloœæ kandydatów do Rady So³eckiej,
d) iloœæ g³osów oddanych, w tym wa¿nych i niewa¿nych,
e) iloœæ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych
kandydatów,
f) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani.
Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
Art. 23
1. Kandydowaæ mo¿e sta³y mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie
posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec So³ectwa,
uprawniony do g³osowania. Propozycjê sk³adu Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ So³tys.
3. Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej
nieobecnoœci.
4. Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na nich nazwiska kandydatów w kolejnoœci zg³oszenia. Na karcie do g³osowania znajduje siê pieczêæ
okr¹g³a Urzêdu Gminy.
5. Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców
do zamkniêtej urny wyborczej.
6. G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego
nazwisko pozostawi³ nieskreœlone.
7. G³os jest niewa¿ny, je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekreœlona,
b) zawiera wiêksz¹ iloœæ nieskreœlonych kandydatów, ni¿ miejsc w Radzie So³eckiej,
c) karta do g³osowania jest inna, ni¿ sporz¹dzona
przez komisjê wyborcz¹.
Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje
¿adnych skutków prawnych.
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Art. 24
1. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okreœlonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
2. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów przeprowadza siê na
tym samym Zebraniu Wiejskim g³osowanie ponowne
spoœród tych kandydatów, je¿eli jest to decyduj¹ce dla
wyboru do sk³adu Rady So³eckiej.
Art. 25
Dokumentacjê z wyborów So³tysa i Rady So³eckiej
przechowuje siê na okres kadencji w archiwum Urzêdu
Gminy.

2. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny, powoduj¹ce niemo¿noœæ sprawowania funkcji So³tysa, jak:
1) utrata prawa wybieralnoœci lub brak tego prawa w
dniu wyborów;
2) prawomocny wyrok s¹du, orzeczony za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej;
3) œmieræ
jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Wójta wyborów uzupe³niaj¹cych z powodu wygaœniêcia mandatu.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej zarz¹dza siê
na wniosek So³tysa.
Art. 30
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych dla wyborów.
Art. 31

IX. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
Art. 26
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ z wnioskiem do Wójta
wyst¹piæ mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska³ co najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób uprawnionych do g³osowania w So³ectwie.
2. Z wnioskiem o odwo³anie cz³onków Rady So³eckiej
mo¿e wyst¹piæ So³tys.
3. Wniosek mieszkañców lub So³tysa powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie
nadaje siê biegu.
Art. 27
1. O odwo³aniu So³tysa decyduje referendum so³eckie
w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, przeprowadzonym w So³ectwie.
2. Referendum zarz¹dza Wójt.
3. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
4. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do
45 dni, licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku o odwo³anie
So³tysa.
5. Wybory przedterminowe So³tysa przeprowadza siê w
terminie do 30 dni od dnia referendum, w którym odwo³ano So³tysa.
Art. 28
1. Zebranie Wiejskie, w celu przedstawienia wniosku
o odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków zwo³uje Wójt w sposób okreœlony w art. 13
pkt 3.
2. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie przybêdzie na Zebranie Wiejskie bez podania wa¿nej przyczyny.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjaœnieñ.
3. Przedterminowego wyboru cz³onka Rady So³eckiej
dokonuje siê na tym samym Zebraniu, na którym
cz³onka Rady So³eckiej odwo³ano.

1. Kadencja So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wybranego w wyborach uzupe³niaj¹cych koñczy siê wraz z
kadencj¹ organów so³ectwa.
2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do wyborów na now¹ kadencjê pozosta³o mniej
ni¿ 3 miesi¹ce.
XI. NADZÓR I KONTROLA
Art. 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy.
2. Nadzór bie¿¹cy nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Wójt Gminy. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub wstrzymaæ decyzjê
So³tysa, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem, o czym zawiadamia Radê Gminy. Uchwa³ê Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ Rada Gminy
na najbli¿szej sesji.
3. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Radê Gminy na najbli¿szej sesji je¿eli swoim postêpowaniem narusza on
przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków
lub dopuœci³ siê przestêpstwa, a jego wina nie budzi
w¹tpliwoœci, Rada Gminy postanawia o referendum
w sprawie odwo³ania So³tysa po jego wys³uchaniu,
bezskutecznym wezwaniu do z³o¿enia wyjaœnieñ lub
odmowie z³o¿enia wyjaœnieñ.
4. W przypadku zawieszenia So³tysa w czynnoœciach,
Zebranie Wiejskie w trybie art. 13 pkt 3 zwo³uje Wójt.
5. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania od Wójta niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i
funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du
mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê doœwiadczeñ w tym zakresie.
XII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Art. 33

X. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE

Zmiany niniejszego statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.

Art. 29

Art. 34

1. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w trakcie kadencji.

Interpretacjê statutu przeprowadza Rada Gminy na
wniosek Wójta, Radnego, So³tysa, Rady So³eckiej.
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XXXIV/67/2005
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2005 r.
STATUT SO£ECTWA MOSTY
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn.. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zmianami) Rada
Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
U¿yte w statucie so³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
— Rada Gminy – Rada Gminy Kosakowo;
— Wójt – Wójt Gminy Kosakowo;
— Zebranie Wiejskie – Zebranie Wiejskie So³ectwa Mosty
— So³ectwo – So³ectwo Mosty.
Art. 2
1. So³ectwo Mosty jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy.
2. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
Art. 3
1. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym;
2) Statutu Gminy Kosakowo;
3) niniejszego Statutu.
2. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa okreœla Statut Gminy.
Art. 4
So³ectwo obejmuje miejscowoœæ Mosty.
II. ORGANY SO£ECTWA
Art. 5
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwa³odawczy
2) So³tys – organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata od dnia
wyborów, które musz¹ siê odbyæ nie póŸniej ni¿
6 miesiêcy od dnia wyboru Rady Gminy na now¹ kadencjê.
4. So³tys i Rada So³ecka piastuj¹ swoje funkcje do czasu nowych wyborów.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
Art. 6
Do zadañ So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne
dla jego mieszkañców nie zastrze¿one na rzecz innych
podmiotów oraz wspó³dzia³anie z organami Gminy przy
realizacji na terenie So³ectwa zadañ okreœlonych planem spo³eczno – gospodarczym.
Art. 7
Zadania okreœlone w art. 6 So³ectwo realizuje w szczególnoœci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach
przyznawanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci wspólnoty so³eckiej;
4) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot. So³ectwa.
Art. 8
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi jednostkami pomocniczymi, zawieraj¹c porozumienie, okreœlaj¹ce zakres i
sposób wykonania wspólnych zadañ. Dopuszcza siê
mo¿liwoœæ podejmowania wspólnych uchwa³.
IV. ZARZ¥DZANIE MAJ¥TKIEM SO£ECKIM
Art. 9
1. So³ectwo w zakresie zwyk³ego zarz¹du korzysta z
mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji
na mocy uchwa³y Rady Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa. Zasady korzystania z
mienia ustala Zebranie Wiejskie.
2. Do zwyk³ego zarz¹du nale¿y podejmowanie czynnoœci zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia i
utrzymaniem go w stanie niepogorszonym w ramach
aktualnego jego przeznaczenia.
3. Oddawanie w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów komunalnych przekazanych So³ectwu do jego dyspozycji mo¿e byæ realizowane tylko w drodze
odrêbnych upowa¿nieñ Rady lub Wójta Gminy, ³¹cznie z okreœleniem wysokoœci œrodków pieniê¿nych
przydzielonych dla So³ectwa z tego tytu³u.
Kompetencje Wójta obejmuj¹ upowa¿nienie do wyra¿enia zgody na obci¹¿anie nieruchomoœci na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
4. Œrodki, o których mowa w pkt. 3 mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na realizacjê statutowych zadañ
So³ectwa, okreœlonych w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie.
5. Rada i Wójt Gminy maj¹ prawo kontroli sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu w zarz¹d.
V. ŒRODKI FINANSOWE SO£ECTWA
Art. 10
1. Œrodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy;
2) fundusze pochodz¹ce z wp³at mieszkañców So³ectwa;
3) œrodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych œwiadczeñ na rzecz So³ectwa;
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
Art. 11
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu, uchwalanego corocznie przez Radê.
2. Sporz¹dzony przez so³tysa projekt planu finansowo
– rzeczowego So³ectwa po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy uchwala Zebranie Wiejskie.
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3. Œrodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczane na dofinansowywanie czynów spo³ecznych, utrzymanie i konserwacjê mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d So³ectwu, na zieleñ i estetyzacjê wsi,
sport i rekreacjê, festyny, spotkania integracyjne,
wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali i dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
4. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys.
5. Z zastrze¿eniem wykonania zadañ uchwalonych
przez Zebranie Wiejskie So³tys mo¿e dokonywaæ
zmian w planie rzeczowo–finansowym.
6. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie z wykonania wydatków finansowych.
7. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
VI. ZEBRANIE WIEJSKIE
Art. 12
1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania stosuje
siê przepisy Kodeksu Cywilnego.
Art. 13
1. Zebrania Wiejskie, z zastrze¿eniem art. 14, art. 21,
art. 28 pkt 1 i art. 32 pkt 4 zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek Rady So³eckiej lub co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa, uprawnionych do g³osowania w terminie 7 dni, licz¹c od
dnia z³o¿enia wniosku.
W przypadku, gdy So³tys z przyczyn obiektywnych nie
jest zdolny do zwo³ania Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie w imieniu So³tysa zwo³uje Rada So³ecka wyznaczaj¹c ze swego grona przewodnicz¹cego
Zebrania zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
3. O Zebraniu Wiejskim zawiadamia siê mieszkañców
w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej 7 dni
przed terminem Zebrania.
Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek Zebranie jest zwo³ywane, okreœlenie daty,
godziny i miejsca Zebrania oraz porz¹dek obrad.
4. Na Zebraniu Wiejskim Radny z danego so³ectwa mo¿e na swój wniosek z³o¿ony w chwili otwarcia zebrania sk³adaæ informacjê ze swojej dzia³alnoœci
Art. 14
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ Wójt, ustalaj¹c miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek zebrania.
Art. 15
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób okreœlony
w art. 13 pkt 3 i wziê³a w nim udzia³ co najmniej 1/10
jego mieszkañców uprawnionych do g³osowania wed³ug stanu sta³ego rejestru wyborców dla so³ectwa
na dzieñ zebrania. Je¿eli w wyznaczonym terminie
nie stawi siê na Zebraniu Wiejskim wymagana dla
jego wa¿noœci wiêkszoœæ, po up³ywie 15 minut mo¿-

na zwo³aæ na ten sam dzieñ Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego wa¿noœæ nie jest zale¿na od
iloœci zebranych. Informacja o drugim terminie Zebrania Wiejskiego musi byæ podana w og³oszeniu o
Zebraniu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek Zebrania Wiejskiego, podany w og³oszeniu
nie mo¿e byæ rozszerzony. Za rozszerzenie porz¹dku zebrania nie uwa¿a siê wniosku Radnego o jakim
mowa w art. 13 pkt 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje zwo³uj¹cy zebranie i protokolant.
Protokó³ powinien zawieraæ:
— datê, miejsce i godzinê zebrania
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu
— nazwiska osób zaproszonych na Zebranie
— zatwierdzony porz¹dek obrad
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków
— podjête na Zebraniu uchwa³y
— podpis prowadz¹cego Zebranie i protokolanta.
5. Jeden egzemplarz protoko³u wraz z uchwa³ami, opiniami i wnioskami Zebrania Wiejskiego So³tys w ci¹gu 7 dni przekazuje Wójtowi, który zapewnia ich
realizacjê oraz w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informuje So³tysa o sposobie ich za³atwienia.
Art. 16
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór oraz odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków;
2) uchwalenie planu finansowo – rzeczowego w ramach
œrodków przewidzianych w projekcie bud¿etu gminy
na dany rok przedstawionego przez So³tysa;
3) ocena sprawozdañ So³tysa z wykonania planu finansowo – rzeczowego;
4) podejmowanie uchwa³, wyra¿anie opinii i kierowanie wniosków do organów gminy, w szczególnoœci w
sprawach kultury, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku;
5) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
6) wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesu mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i ich realizacji,
— planów zagospodarowania wsi,
— przepisów prawa miejscowego
7) inicjowanie sposobu wykorzystywania obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie So³ectwa;
Art. 17
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
niniejszy statut przewiduje g³osowanie tajne lub wniosek w tej sprawie zg³osi 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
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3. Glosowanie tajne odbywa siê poprzez kartê do g³osowania.
4. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna licz¹ca od 3 – 5 cz³onków wybranych przez Zebranie
Wiejskie, spoœród jego uczestników.
VII. SO£TYS I RADA SO£ECKA
SO£TYS
Art. 18
1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
3. Kompetencje So³tysa:
1) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz i wobec w³adz
gminnych;
2) przygotowuje projekt planu finansowo–rzeczowego i przedk³ada do zaopiniowania Wójtowi;
3) przedstawia Zebraniu Wiejskiemu projekt planu
finansowo–rzeczowego do uchwalenia;
4) wykonuje plan finansowo – rzeczowy So³ectwa i
dokonuje w nim zmian w trakcie roku bud¿etowego w zakresie wynikaj¹cym z art. 11 pkt 5.
5) podejmuje dzia³ania organizatorsko–wykonawcze,
maj¹ce istotne znaczenie dla mieszkañców i gospodarki So³ectwa;
6) administruje i zarz¹dza maj¹tkiem So³ectwa;
4. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie
im; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i zarz¹dzeñ Wójta;
3) gospodarowanie przekazanymi sk³adnikami mienia oraz œrodkami finansowymi;
4) sk³adanie corocznego sprawozdania ze swej dzia³alnoœci Zebraniu Wiejskiemu;
5) wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców, s³u¿¹cej
poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie;
6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta;
7) opiniowanie wspólnie z Rad¹ So³eck¹ wniosków
kierowanych przez Wójta;
8) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku;
9) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa;
10) wspó³praca z Wójtem w kierowaniu akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych;
11) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom;
12) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa
g³osowania.
5. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹ oraz radnymi z terenu so³ectwa.
6. So³tys otrzymuje wsparcie Urzêdu Gminy w sprawach technicznych i organizacyjno–prawnych.
7. Zasady przyznawania diet So³tysowi ustanawia Rada Gminy w odrêbnej uchwale.

RADA SO£ECKA
Art. 19
1. Rada So³ecka wspomaga dzia³alnoœæ So³tysa.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 5 osób, a w so³ectwach licz¹cych powy¿ej 1.000 mieszkañców – do 7
osób. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.
3.
1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w
kwartale. So³tys zaprasza na nie radnych z danego okrêgu wyborczego, jak równie¿ inne osoby
mog¹ce mieæ wp³yw na rozwi¹zanie omawianych
spraw.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ So³tys i obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
4) Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecnoœci co
najmniej po³owy jej cz³onków.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej w szczególnoœci:
1) inicjowanie i przygotowywanie Zebrañ Wiejskich;
2) opracowywanie projektów uchwa³ oraz projektów
pracy samorz¹du So³ectwa;
3) wystêpowanie z inicjatywami dot. udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa;
4) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
5) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach So³ectwa;
6) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadañ;
7) obs³uga Zebrania Wiejskiego.
VIII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
WYBÓR SO£TYSA
Art. 20
1. So³tys jest wybierany w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. Kandydowaæ na So³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa, wpisany do sta³ego rejestru wyborców na terenie So³ectwa najpóŸniej na 12 miesiêcy przed dniem
wyborów, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na So³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê
na kandydowanie. Zg³oszenie wymaga przed³o¿enia listy 15 podpisów osób go popieraj¹cych – sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
Wyborca mo¿e udzieliæ pisemnego poparcia wiêcej,
ni¿ jednej liœcie. Wyborca udzielaj¹cy poparcia sk³ada na liœcie podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru
ewidencyjnego PESEL. Wykaz podpisów winien zawieraæ adnotacjê: „udzielam poparcia liœcie kandydata na so³tysa wsi Mosty” z podaniem imienia i
nazwiska kandydata.
4. Wybory zarz¹dza Wójt, a przeprowadzaj¹ So³eckie
Komisje Wyborcze powo³ane przez Wójta. Zasady i
tryb pracy Komisji ustala Wójt.
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5. Powo³ana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza
dokonuje przyjêæ zg³oszeñ, weryfikuje listy poparcia
kandydatów i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protoko³y wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoœci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa. Ka¿dy kandydat na
So³tysa mo¿e zg³osiæ jednego kandydata do Komisji.
Komisje licz¹ co najmniej 4 osoby, w tym zg³oszone
przez kandydatów na So³tysa i jedna wskazana przez
Wójta. Je¿eli liczba zg³oszonych do Komisji osób jest
mniejsza, ni¿ 3, brakuj¹ce osoby powo³uje Wójt.
8. Wybory przeprowadza siê w okreœlonym dniu, godzinach i w publicznym lokalu wyborczym wskazanym przez Wójta, utworzonym w ka¿dej wsi.
W lokalu wyborczym oraz na terenie wokó³ budynku, w którym lokal siê znajduje jakakolwiek agitacja
wyborcza jest zabroniona.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych So³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy. G³osowaæ mo¿e tylko wyborca wpisany do spisu
wyborców, a tak¿e osoba pominiêta w spisie dopisana za potwierdzeniem Urzêdu Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie So³eckich Komisji Wyborczych w niezbêdne materia³y, w tym przede
wszystkim w karty do g³osowania, zabezpieczy Wójt.
11. Wybory przeprowadza siê przy pomocy kart do g³osowania. Karty do g³osowania, ostemplowane piecz¹tk¹ „Wójt Gminy Kosakowo”, wydawane s¹ przez
komisjê wyborcz¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ (chyba ¿e wyborca jest znany Komisji). Odbiór karty do g³osowania potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
W przypadku odmowy z³o¿enia podpisu zamieszcza
siê o tym adnotacjê.
12. G³osowania nie wolno przerywaæ, chyba ¿e zajd¹
nadzwyczajne wydarzenia uniemo¿liwiaj¹ce przejœciowo g³osowanie, o czym zawiadamia siê niezw³ocznie Wójta.
13. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê tego kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych
g³osów.
14. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze So³tysa zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w siedzibie Urzêdu Gminy w obecnoœci Przewodnicz¹cego So³eckiej Komisji Wyborczej, w ustalonym przez Wójta terminie. Losowanie
jest jawne, o jego terminie zawiadamia siê mieszkañców So³ectwa oraz za potwierdzeniem kandydatów na So³tysa, których kandydatury bêd¹ przedmiotem losowania.
15. Objêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje po z³o¿eniu przez niego œlubowania o nastêpuj¹cej treœci: „Œlubujê
uroczyœcie obowi¹zki So³tysa sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i mieszkañców so³ectwa”. Œlubowanie sk³a-

da siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym przez Wójta w terminie do 30 dni po wyborach So³tysa.
WYBÓR RADY SO£ECKIEJ
Art. 21
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania, na pierwszym Zebraniu
Wiejskim, zwo³anym przez Wójta po wyborach So³tysa na
4 – letni¹ kadencjê.
Art. 22
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, sk³adaj¹ca siê z 3 – 7 osób wybranych przez Zebranie Wiejskie w g³osowaniu spoœród mieszkañców w nim
uczestnicz¹cych.
2. Do obowi¹zków komisji wyborczej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przygotowanie wyborów,
c) przeprowadzenie wyborów,
d) obliczenie g³osów,
e) sporz¹dzenie protoko³u,
f) og³oszenie wyników wyborów.
3. Cz³onek komisji wyborczej nie mo¿e kandydowaæ do
Rady So³eckiej.
4. Z wykonania swoich czynnoœci komisja wyborcza
sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ:
a) sk³ad komisji z podzia³em funkcji,
b) iloœæ osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
c) iloœæ kandydatów do Rady So³eckiej,
d) iloœæ g³osów oddanych, w tym wa¿nych i niewa¿nych,
e) iloœæ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych
kandydatów,
f) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani.
Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
Art. 23
1. Kandydowaæ mo¿e sta³y mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie
posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec So³ectwa,
uprawniony do g³osowania. Propozycjê sk³adu Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ So³tys.
3. Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej
nieobecnoœci.
4. Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na nich nazwiska kandydatów w kolejnoœci zg³oszenia. Na karcie do g³osowania znajduje siê pieczêæ
okr¹g³a Urzêdu Gminy.
5. Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców
do zamkniêtej urny wyborczej.
6. G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego
nazwisko pozostawi³ nieskreœlone.
7. G³os jest niewa¿ny, je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekreœlona,
b) zawiera wiêksz¹ iloœæ nieskreœlonych kandydatów, ni¿ miejsc w Radzie So³eckiej,
c) karta do g³osowania jest inna, ni¿ sporz¹dzona
przez komisjê wyborcz¹.
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Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje
¿adnych skutków prawnych.
Art. 24
1. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okreœlonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
2. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów przeprowadza siê na
tym samym Zebraniu Wiejskim g³osowanie ponowne
spoœród tych kandydatów, je¿eli jest to decyduj¹ce dla
wyboru do sk³adu Rady So³eckiej.
Art. 25
Dokumentacjê z wyborów So³tysa i Rady So³eckiej przechowuje siê na okres kadencji w archiwum Urzêdu Gminy.
IX. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
Art. 26
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ z wnioskiem do Wójta
wyst¹piæ mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska³ co najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób uprawnionych do g³osowania w So³ectwie.
2. Z wnioskiem o odwo³anie cz³onków Rady So³eckiej
mo¿e wyst¹piæ So³tys.
3. Wniosek mieszkañców lub So³tysa powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie
nadaje siê biegu.
Art. 27
1. O odwo³aniu So³tysa decyduje referendum so³eckie
w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, przeprowadzonym w So³ectwie.
2. Referendum zarz¹dza Wójt.
3. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
4. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45 dni,
licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku o odwo³anie So³tysa.
5. Wybory przedterminowe So³tysa przeprowadza siê w
terminie do 30 dni od dnia referendum, w którym odwo³ano So³tysa.
Art. 28
1. Zebranie Wiejskie, w celu przedstawienia wniosku o
odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków zwo³uje Wójt w sposób okreœlony w art. 13 pkt 3.
2. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie przybêdzie na Zebranie Wiejskie bez podania wa¿nej przyczyny.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjaœnieñ.
3. Przedterminowego wyboru cz³onka Rady So³eckiej
dokonuje siê na tym samym Zebraniu, na którym
cz³onka Rady So³eckiej odwo³ano.
X. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
Art. 29
1. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w trakcie kadencji.

2. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny, powoduj¹ce niemo¿noœæ sprawowania funkcji So³tysa, jak:
1) utrata prawa wybieralnoœci lub brak tego prawa w
dniu wyborów;
2) prawomocny wyrok s¹du, orzeczony za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej;
3) œmieræ
jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Wójta wyborów uzupe³niaj¹cych z powodu wygaœniêcia mandatu.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej zarz¹dza siê
na wniosek So³tysa.
Art. 30
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych dla wyborów.
Art. 31
1. Kadencja So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wybranego w wyborach uzupe³niaj¹cych koñczy siê wraz z
kadencj¹ organów so³ectwa.
2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do wyborów na now¹ kadencjê pozosta³o mniej
ni¿ 3 miesi¹ce.
XI. NADZÓR I KONTROLA
Art. 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy.
2. Nadzór bie¿¹cy nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Wójt Gminy. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub wstrzymaæ decyzjê
So³tysa, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem, o czym zawiadamia Radê Gminy. Uchwa³ê Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ Rada Gminy
na najbli¿szej sesji.
3. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Radê Gminy na najbli¿szej sesji je¿eli swoim postêpowaniem narusza on
przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków
lub dopuœci³ siê przestêpstwa, a jego wina nie budzi
w¹tpliwoœci, Rada Gminy postanawia o referendum
w sprawie odwo³ania So³tysa po jego wys³uchaniu,
bezskutecznym wezwaniu do z³o¿enia wyjaœnieñ lub
odmowie z³o¿enia wyjaœnieñ.
4. W przypadku zawieszenia So³tysa w czynnoœciach,
Zebranie Wiejskie w trybie art. 13 pkt 3 zwo³uje Wójt.
5. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania od Wójta niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i
funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du
mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê doœwiadczeñ w tym zakresie.
XII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Art. 33
Zmiany niniejszego statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Art. 34
Interpretacjê statutu przeprowadza Rada Gminy na
wniosek Wójta, Radnego, So³tysa, Rady So³eckiej.
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XXXIV/67/2005
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2005 r.
STATUT
SO£ECTWA PIERWOSZYNO
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn.. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zmianami) Rada
Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
U¿yte w statucie so³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
— Rada Gminy – Rada Gminy Kosakowo;
— Wójt – Wójt Gminy Kosakowo;
— Zebranie Wiejskie – Zebranie Wiejskie So³ectwa Pierwoszyno
— So³ectwo – So³ectwo Pierwoszyno
Art. 2
1. So³ectwo Pierwoszyno jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy.
2. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
Art. 3
1. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym;
2) Statutu Gminy Kosakowo;
3) niniejszego Statutu.
2. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa okreœla Statut Gminy.
Art. 4
So³ectwo obejmuje miejscowoœæ Pierwoszyno.
II. ORGANY SO£ECTWA
Art. 5
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwa³odawczy
2) So³tys – organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata od dnia
wyborów, które musz¹ siê odbyæ nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od dnia wyboru Rady Gminy na now¹ kadencjê.
4. So³tys i Rada So³ecka piastuj¹ swoje funkcje do czasu nowych wyborów.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
Art. 6
Do zadañ So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne
dla jego mieszkañców nie zastrze¿one na rzecz innych
podmiotów oraz wspó³dzia³anie z organami Gminy przy
realizacji na terenie So³ectwa zadañ okreœlonych planem spo³eczno – gospodarczym.
Art. 7
Zadania okreœlone w art. 6 So³ectwo realizuje w szczególnoœci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach
przyznawanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci wspólnoty so³eckiej;
4) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot. So³ectwa.
Art. 8
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi jednostkami pomocniczymi, zawieraj¹c porozumienie, okreœlaj¹ce zakres i
sposób wykonania wspólnych zadañ. Dopuszcza siê
mo¿liwoœæ podejmowania wspólnych uchwa³.
IV. ZARZ¥DZANIE MAJ¥TKIEM SO£ECKIM
Art. 9
1. So³ectwo w zakresie zwyk³ego zarz¹du korzysta z
mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji
na mocy uchwa³y Rady Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa. Zasady korzystania z
mienia ustala Zebranie Wiejskie.
2. Do zwyk³ego zarz¹du nale¿y podejmowanie czynnoœci zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia i
utrzymaniem go w stanie niepogorszonym w ramach
aktualnego jego przeznaczenia.
3. Oddawanie w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów komunalnych przekazanych So³ectwu do jego dyspozycji mo¿e byæ realizowane tylko w drodze
odrêbnych upowa¿nieñ Rady lub Wójta Gminy, ³¹cznie z okreœleniem wysokoœci œrodków pieniê¿nych
przydzielonych dla So³ectwa z tego tytu³u.
Kompetencje Wójta obejmuj¹ upowa¿nienie do wyra¿enia zgody na obci¹¿anie nieruchomoœci na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
4. Œrodki, o których mowa w pkt. 3 mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na realizacjê statutowych zadañ
So³ectwa, okreœlonych w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie.
5. Rada i Wójt Gminy maj¹ prawo kontroli sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu w zarz¹d.
V. ŒRODKI FINANSOWE SO£ECTWA
Art. 10
1. Œrodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy;
2) fundusze pochodz¹ce z wp³at mieszkañców So³ectwa;
3) œrodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych œwiadczeñ na rzecz So³ectwa;
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
Art. 11
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu, uchwalanego corocznie przez Radê.
2. Sporz¹dzony przez so³tysa projekt planu finansowo
– rzeczowego So³ectwa po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy uchwala Zebranie Wiejskie.
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3. Œrodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczane na dofinansowywanie czynów spo³ecznych, utrzymanie i konserwacjê mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d So³ectwu, na zieleñ i estetyzacjê wsi,
sport i rekreacjê, festyny, spotkania integracyjne,
wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali i dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
4. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys.
5. Z zastrze¿eniem wykonania zadañ uchwalonych
przez Zebranie Wiejskie So³tys mo¿e dokonywaæ
zmian w planie rzeczowo–finansowym.
6. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie z wykonania wydatków finansowych.
7. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
VI. ZEBRANIE WIEJSKIE
Art.. 12
1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania stosuje
siê przepisy Kodeksu Cywilnego.
Art. 13
1. Zebrania Wiejskie, z zastrze¿eniem art. 14, art. 21,
art. 28 pkt 1 i art. 32 pkt 4 zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek Rady So³eckiej lub co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa, uprawnionych do g³osowania w terminie 7 dni, licz¹c od
dnia z³o¿enia wniosku.
W przypadku, gdy So³tys z przyczyn obiektywnych nie
jest zdolny do zwo³ania Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie w imieniu So³tysa zwo³uje Rada So³ecka wyznaczaj¹c ze swego grona przewodnicz¹cego
Zebrania zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
3. O Zebraniu Wiejskim zawiadamia siê mieszkañców
w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej 7 dni
przed terminem Zebrania.
Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek Zebranie jest zwo³ywane, okreœlenie daty,
godziny i miejsca Zebrania oraz porz¹dek obrad.
4. Na Zebraniu Wiejskim Radny z danego so³ectwa mo¿e na swój wniosek z³o¿ony w chwili otwarcia zebrania sk³adaæ informacjê ze swojej dzia³alnoœci
Art. 14
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ Wójt, ustalaj¹c miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek zebrania.
Art. 15
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób okreœlony
w art. 13 pkt 3 i wziê³a w nim udzia³ co najmniej 1/10
jego mieszkañców uprawnionych do g³osowania wed³ug stanu sta³ego rejestru wyborców dla so³ectwa
na dzieñ zebrania. Je¿eli w wyznaczonym terminie
nie stawi siê na Zebraniu Wiejskim wymagana dla
jego wa¿noœci wiêkszoœæ, po up³ywie 15 minut mo¿-

na zwo³aæ na ten sam dzieñ Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego wa¿noœæ nie jest zale¿na od
iloœci zebranych. Informacja o drugim terminie Zebrania Wiejskiego musi byæ podana w og³oszeniu o
Zebraniu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek Zebrania Wiejskiego, podany w og³oszeniu
nie mo¿e byæ rozszerzony. Za rozszerzenie porz¹dku zebrania nie uwa¿a siê wniosku Radnego o jakim
mowa w art. 13 pkt 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje zwo³uj¹cy zebranie i protokolant.
Protokó³ powinien zawieraæ:
— datê, miejsce i godzinê zebrania
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu
— nazwiska osób zaproszonych na Zebranie
— zatwierdzony porz¹dek obrad
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków
— podjête na Zebraniu uchwa³y
— podpis prowadz¹cego Zebranie i protokolanta.
5. Jeden egzemplarz protoko³u wraz z uchwa³ami, opiniami i wnioskami Zebrania Wiejskiego So³tys w ci¹gu 7 dni przekazuje Wójtowi, który zapewnia ich
realizacjê oraz w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informuje So³tysa o sposobie ich za³atwienia.
Art. 16
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór oraz odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków;
2) uchwalenie planu finansowo – rzeczowego w ramach
œrodków przewidzianych w projekcie bud¿etu gminy
na dany rok przedstawionego przez So³tysa;
3) ocena sprawozdañ So³tysa z wykonania planu finansowo – rzeczowego;
4) podejmowanie uchwa³, wyra¿anie opinii i kierowanie
wniosków do organów gminy, w szczególnoœci w sprawach kultury, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku;
5) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
6) wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesu mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i ich realizacji,
— planów zagospodarowania wsi,
— przepisów prawa miejscowego
7) inicjowanie sposobu wykorzystywania obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie So³ectwa;
Art. 17
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
niniejszy statut przewiduje g³osowanie tajne lub wniosek w tej sprawie zg³osi 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
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3. Glosowanie tajne odbywa siê poprzez kartê do g³osowania.
4. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna licz¹ca od 3 – 5 cz³onków wybranych przez Zebranie
Wiejskie, spoœród jego uczestników.
VII. SO£TYS I RADA SO£ECKA
SO£TYS
Art. 18
1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
3. Kompetencje So³tysa:
1) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz i wobec w³adz
gminnych;
2) przygotowuje projekt planu finansowo–rzeczowego i przedk³ada do zaopiniowania Wójtowi;
3) przedstawia Zebraniu Wiejskiemu projekt planu
finansowo–rzeczowego do uchwalenia;
4) wykonuje plan finansowo – rzeczowy So³ectwa i
dokonuje w nim zmian w trakcie roku bud¿etowego w zakresie wynikaj¹cym z art. 11 pkt 5.
5) podejmuje dzia³ania organizatorsko–wykonawcze,
maj¹ce istotne znaczenie dla mieszkañców i gospodarki So³ectwa;
6) administruje i zarz¹dza maj¹tkiem So³ectwa;
4. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie
im; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i zarz¹dzeñ Wójta;
3) gospodarowanie przekazanymi sk³adnikami mienia oraz œrodkami finansowymi;
4) sk³adanie corocznego sprawozdania ze swej dzia³alnoœci Zebraniu Wiejskiemu;
5) wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców, s³u¿¹cej
poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie;
6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta;
7) opiniowanie wspólnie z Rad¹ So³eck¹ wniosków
kierowanych przez Wójta;
8) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku;
9) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa;
10) wspó³praca z Wójtem w kierowaniu akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych;
11) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom;
12) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa
g³osowania.
5. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹ oraz radnymi z terenu so³ectwa.
6. So³tys otrzymuje wsparcie Urzêdu Gminy w sprawach technicznych i organizacyjno–prawnych.
7. Zasady przyznawania diet So³tysowi ustanawia Rada Gminy w odrêbnej uchwale.

RADA SO£ECKA
Art. 19
1. Rada So³ecka wspomaga dzia³alnoœæ So³tysa.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 5 osób, a w so³ectwach
licz¹cych powy¿ej 1.000 mieszkañców – do 7 osób. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.
3.
1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w
kwartale. So³tys zaprasza na nie radnych z danego
okrêgu wyborczego, jak równie¿ inne osoby mog¹ce mieæ wp³yw na rozwi¹zanie omawianych spraw.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ So³tys i obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
4) Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecnoœci co
najmniej po³owy jej cz³onków.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej w szczególnoœci:
1) inicjowanie i przygotowywanie Zebrañ Wiejskich;
2) opracowywanie projektów uchwa³ oraz projektów
pracy samorz¹du So³ectwa;
3) wystêpowanie z inicjatywami dot. udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa;
4) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
5) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach So³ectwa;
6) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadañ;
7) obs³uga Zebrania Wiejskiego.
VIII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
WYBÓR SO£TYSA
Art. 20
1. So³tys jest wybierany w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. Kandydowaæ na So³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa, wpisany do sta³ego rejestru wyborców na terenie So³ectwa najpóŸniej na 12 miesiêcy przed dniem
wyborów, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na So³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê
na kandydowanie. Zg³oszenie wymaga przed³o¿enia listy 15 podpisów osób go popieraj¹cych – sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
Wyborca mo¿e udzieliæ pisemnego poparcia wiêcej,
ni¿ jednej liœcie. Wyborca udzielaj¹cy poparcia sk³ada na liœcie podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru
ewidencyjnego PESEL. Wykaz podpisów winien zawieraæ adnotacjê: „udzielam poparcia liœcie kandydata na so³tysa wsi Pierwoszyno” z podaniem imienia
i nazwiska kandydata.
4. Wybory zarz¹dza Wójt, a przeprowadzaj¹ So³eckie
Komisje Wyborcze powo³ane przez Wójta. Zasady i
tryb pracy Komisji ustala Wójt.
5. Powo³ana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza
dokonuje przyjêæ zg³oszeñ, weryfikuje listy poparcia
kandydatów i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
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6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protoko³y wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoœci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa. Ka¿dy kandydat na
So³tysa mo¿e zg³osiæ jednego kandydata do Komisji.
Komisje licz¹ co najmniej 4 osoby, w tym zg³oszone
przez kandydatów na So³tysa i jedna wskazana przez
Wójta. Je¿eli liczba zg³oszonych do Komisji osób jest
mniejsza, ni¿ 3, brakuj¹ce osoby powo³uje Wójt.
8. Wybory przeprowadza siê w okreœlonym dniu, godzinach i w publicznym lokalu wyborczym wskazanym przez Wójta, utworzonym w ka¿dej wsi.
W lokalu wyborczym oraz na terenie wokó³ budynku, w którym lokal siê znajduje jakakolwiek agitacja
wyborcza jest zabroniona.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych So³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy. G³osowaæ mo¿e tylko wyborca wpisany do spisu
wyborców, a tak¿e osoba pominiêta w spisie dopisana za potwierdzeniem Urzêdu Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie So³eckich Komisji Wyborczych w niezbêdne materia³y, w tym przede
wszystkim w karty do g³osowania, zabezpieczy Wójt.
11. Wybory przeprowadza siê przy pomocy kart do g³osowania. Karty do g³osowania, ostemplowane piecz¹tk¹ „Wójt Gminy Kosakowo”, wydawane s¹ przez
komisjê wyborcz¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ (chyba ¿e wyborca jest znany Komisji). Odbiór karty do g³osowania potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
W przypadku odmowy z³o¿enia podpisu zamieszcza
siê o tym adnotacjê.
12. G³osowania nie wolno przerywaæ, chyba ¿e zajd¹
nadzwyczajne wydarzenia uniemo¿liwiaj¹ce przejœciowo g³osowanie, o czym zawiadamia siê niezw³ocznie Wójta.
13. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê tego kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych
g³osów.
14. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze So³tysa zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w siedzibie Urzêdu Gminy w obecnoœci Przewodnicz¹cego So³eckiej Komisji Wyborczej, w ustalonym przez Wójta terminie. Losowanie
jest jawne, o jego terminie zawiadamia siê mieszkañców So³ectwa oraz za potwierdzeniem kandydatów na So³tysa, których kandydatury bêd¹ przedmiotem losowania.
15. Objêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje po z³o¿eniu przez niego œlubowania o nastêpuj¹cej treœci: „Œlubujê
uroczyœcie obowi¹zki So³tysa sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i mieszkañców so³ectwa”. Œlubowanie sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym przez Wójta
w terminie do 30 dni po wyborach So³tysa.

WYBÓR RADY SO£ECKIEJ
Art. 21
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania, na pierwszym Zebraniu
Wiejskim, zwo³anym przez Wójta po wyborach So³tysa na
4 – letni¹ kadencjê.
Art. 22
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, sk³adaj¹ca siê z 3 – 7 osób wybranych przez Zebranie Wiejskie w g³osowaniu spoœród mieszkañców w nim
uczestnicz¹cych.
2. Do obowi¹zków komisji wyborczej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przygotowanie wyborów,
c) przeprowadzenie wyborów,
d) obliczenie g³osów,
e) sporz¹dzenie protoko³u,
f) og³oszenie wyników wyborów.
3. Cz³onek komisji wyborczej nie mo¿e kandydowaæ do
Rady So³eckiej.
4. Z wykonania swoich czynnoœci komisja wyborcza
sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ:
a) sk³ad komisji z podzia³em funkcji,
b) iloœæ osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
c) iloœæ kandydatów do Rady So³eckiej,
d) iloœæ g³osów oddanych, w tym wa¿nych i niewa¿nych,
e) iloœæ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych
kandydatów,
f) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani.
Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
Art. 23
1. Kandydowaæ mo¿e sta³y mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie
posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec So³ectwa,
uprawniony do g³osowania. Propozycjê sk³adu Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ So³tys.
3. Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej
nieobecnoœci.
4. Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na nich nazwiska kandydatów w kolejnoœci zg³oszenia. Na karcie do g³osowania znajduje siê pieczêæ
okr¹g³a Urzêdu Gminy.
5. Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców
do zamkniêtej urny wyborczej.
6. G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego
nazwisko pozostawi³ nieskreœlone.
7. G³os jest niewa¿ny, je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekreœlona,
b) zawiera wiêksz¹ iloœæ nieskreœlonych kandydatów, ni¿ miejsc w Radzie So³eckiej,
c) karta do g³osowania jest inna, ni¿ sporz¹dzona
przez komisjê wyborcz¹.
Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje
¿adnych skutków prawnych.
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Art. 24
1. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okreœlonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
2. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów przeprowadza siê na
tym samym Zebraniu Wiejskim g³osowanie ponowne
spoœród tych kandydatów, je¿eli jest to decyduj¹ce dla
wyboru do sk³adu Rady So³eckiej.
Art. 25
Dokumentacjê z wyborów So³tysa i Rady So³eckiej
przechowuje siê na okres kadencji w archiwum Urzêdu
Gminy.

2. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny, powoduj¹ce niemo¿noœæ sprawowania funkcji So³tysa, jak:
1) utrata prawa wybieralnoœci lub brak tego prawa w
dniu wyborów;
2) prawomocny wyrok s¹du, orzeczony za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej;
3) œmieræ
jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Wójta wyborów uzupe³niaj¹cych z powodu wygaœniêcia mandatu.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej zarz¹dza siê
na wniosek So³tysa.
Art. 30
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych dla wyborów.
Art. 31

IX. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
Art. 26
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ z wnioskiem do Wójta
wyst¹piæ mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska³ co najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób uprawnionych do g³osowania w So³ectwie.
2. Z wnioskiem o odwo³anie cz³onków Rady So³eckiej
mo¿e wyst¹piæ So³tys.
3. Wniosek mieszkañców lub So³tysa powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie
nadaje siê biegu.
Art. 27
1. O odwo³aniu So³tysa decyduje referendum so³eckie
w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, przeprowadzonym w So³ectwie.
2. Referendum zarz¹dza Wójt.
3. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
4. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do
45 dni, licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku o odwo³anie
So³tysa.
5. Wybory przedterminowe So³tysa przeprowadza siê w
terminie do 30 dni od dnia referendum, w którym odwo³ano So³tysa.
Art. 28
1. Zebranie Wiejskie, w celu przedstawienia wniosku
o odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków zwo³uje Wójt w sposób okreœlony w art. 13
pkt 3.
2. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie przybêdzie na Zebranie Wiejskie bez podania wa¿nej przyczyny.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjaœnieñ.
3. Przedterminowego wyboru cz³onka Rady So³eckiej
dokonuje siê na tym samym Zebraniu, na którym
cz³onka Rady So³eckiej odwo³ano.

1. Kadencja So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wybranego w wyborach uzupe³niaj¹cych koñczy siê wraz z
kadencj¹ organów so³ectwa.
2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do wyborów na now¹ kadencjê pozosta³o mniej
ni¿ 3 miesi¹ce.
XI. NADZÓR I KONTROLA
Art. 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy.
2. Nadzór bie¿¹cy nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Wójt Gminy. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub wstrzymaæ decyzjê
So³tysa, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem, o czym zawiadamia Radê Gminy. Uchwa³ê Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ Rada Gminy
na najbli¿szej sesji.
3. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Radê Gminy na najbli¿szej sesji je¿eli swoim postêpowaniem narusza on
przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków
lub dopuœci³ siê przestêpstwa, a jego wina nie budzi
w¹tpliwoœci, Rada Gminy postanawia o referendum
w sprawie odwo³ania So³tysa po jego wys³uchaniu,
bezskutecznym wezwaniu do z³o¿enia wyjaœnieñ lub
odmowie z³o¿enia wyjaœnieñ.
4. W przypadku zawieszenia So³tysa w czynnoœciach,
Zebranie Wiejskie w trybie art. 13 pkt 3 zwo³uje Wójt.
5. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania od Wójta niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i
funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du
mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê doœwiadczeñ w tym zakresie.
XII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Art. 33

X. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE

Zmiany niniejszego statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.

Art. 29

Art. 34

1. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w trakcie kadencji.

Interpretacjê statutu przeprowadza Rada Gminy na
wniosek Wójta, Radnego, So³tysa, Rady So³eckiej.
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XXXIV/67/2005
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2005 r.
STATUT
SO£ECTWA POGÓRZE
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn.. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zmianami) Rada
Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
U¿yte w statucie so³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
— Rada Gminy – Rada Gminy Kosakowo;
— Wójt – Wójt Gminy Kosakowo;
— Zebranie Wiejskie – Zebranie Wiejskie So³ectwa Pogórze
— So³ectwo – So³ectwo Pogórze
Art. 2
1. So³ectwo Pogórze jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy.
2. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
Art. 3
1. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym;
2) Statutu Gminy Kosakowo;
3) niniejszego Statutu.
2. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa okreœla Statut Gminy.
Art. 4
So³ectwo obejmuje miejscowoœæ Pogórze
II. ORGANY SO£ECTWA
Art. 5
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwa³odawczy
2) So³tys – organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata od dnia
wyborów, które musz¹ siê odbyæ nie póŸniej ni¿
6 miesiêcy od dnia wyboru Rady Gminy na now¹ kadencjê.
4. So³tys i Rada So³ecka piastuj¹ swoje funkcje do czasu nowych wyborów.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
Art. 6
Do zadañ So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne
dla jego mieszkañców nie zastrze¿one na rzecz innych
podmiotów oraz wspó³dzia³anie z organami Gminy przy
realizacji na terenie So³ectwa zadañ okreœlonych planem spo³eczno – gospodarczym.
Art. 7
Zadania okreœlone w art. 6 So³ectwo realizuje w szczególnoœci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach
przyznawanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci wspólnoty so³eckiej;
4) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot. So³ectwa.
Art. 8
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi jednostkami pomocniczymi, zawieraj¹c porozumienie, okreœlaj¹ce zakres i
sposób wykonania wspólnych zadañ. Dopuszcza siê
mo¿liwoœæ podejmowania wspólnych uchwa³.
IV. ZARZ¥DZANIE MAJ¥TKIEM SO£ECKIM
Art. 9
1. So³ectwo w zakresie zwyk³ego zarz¹du korzysta z
mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji
na mocy uchwa³y Rady Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa. Zasady korzystania z
mienia ustala Zebranie Wiejskie.
2. Do zwyk³ego zarz¹du nale¿y podejmowanie czynnoœci zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia i
utrzymaniem go w stanie niepogorszonym w ramach
aktualnego jego przeznaczenia.
3. Oddawanie w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów komunalnych przekazanych So³ectwu do jego dyspozycji mo¿e byæ realizowane tylko w drodze
odrêbnych upowa¿nieñ Rady lub Wójta Gminy, ³¹cznie z okreœleniem wysokoœci œrodków pieniê¿nych
przydzielonych dla So³ectwa z tego tytu³u.
Kompetencje Wójta obejmuj¹ upowa¿nienie do wyra¿enia zgody na obci¹¿anie nieruchomoœci na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
4. Œrodki, o których mowa w pkt. 3 mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na realizacjê statutowych zadañ
So³ectwa, okreœlonych w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie.
5. Rada i Wójt Gminy maj¹ prawo kontroli sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu w zarz¹d.
V. ŒRODKI FINANSOWE SO£ECTWA
Art. 10
1. Œrodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy;
2) fundusze pochodz¹ce z wp³at mieszkañców So³ectwa;
3) œrodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych œwiadczeñ na rzecz So³ectwa;
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
Art. 11
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu, uchwalanego corocznie przez Radê.
2. Sporz¹dzony przez so³tysa projekt planu finansowo
– rzeczowego So³ectwa po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy uchwala Zebranie Wiejskie.
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3. Œrodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczane na dofinansowywanie czynów spo³ecznych, utrzymanie i konserwacjê mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d So³ectwu, na zieleñ i estetyzacjê wsi,
sport i rekreacjê, festyny, spotkania integracyjne,
wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali i dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
4. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys.
5. Z zastrze¿eniem wykonania zadañ uchwalonych
przez Zebranie Wiejskie So³tys mo¿e dokonywaæ
zmian w planie rzeczowo–finansowym.
6. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie z wykonania wydatków finansowych.
7. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
VI. ZEBRANIE WIEJSKIE
Art.. 12
1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania stosuje
siê przepisy Kodeksu Cywilnego.
Art. 13
1. Zebrania Wiejskie, z zastrze¿eniem art. 14, art. 21,
art. 28 pkt 1 i art. 32 pkt 4 zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek Rady So³eckiej lub co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa, uprawnionych do g³osowania w terminie 7 dni, licz¹c od
dnia z³o¿enia wniosku.
W przypadku, gdy So³tys z przyczyn obiektywnych nie
jest zdolny do zwo³ania Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie w imieniu So³tysa zwo³uje Rada So³ecka wyznaczaj¹c ze swego grona przewodnicz¹cego
Zebrania zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
3. O Zebraniu Wiejskim zawiadamia siê mieszkañców
w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej 7 dni
przed terminem Zebrania.
Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek Zebranie jest zwo³ywane, okreœlenie daty,
godziny i miejsca Zebrania oraz porz¹dek obrad.
4. Na Zebraniu Wiejskim Radny z danego so³ectwa mo¿e na swój wniosek z³o¿ony w chwili otwarcia zebrania sk³adaæ informacjê ze swojej dzia³alnoœci
Art. 14
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ Wójt, ustalaj¹c miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek zebrania.
Art. 15
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób okreœlony
w art. 13 pkt 3 i wziê³a w nim udzia³ co najmniej 1/10
jego mieszkañców uprawnionych do g³osowania wed³ug stanu sta³ego rejestru wyborców dla so³ectwa
na dzieñ zebrania. Je¿eli w wyznaczonym terminie
nie stawi siê na Zebraniu Wiejskim wymagana dla
jego wa¿noœci wiêkszoœæ, po up³ywie 15 minut mo¿-

na zwo³aæ na ten sam dzieñ Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego wa¿noœæ nie jest zale¿na od
iloœci zebranych. Informacja o drugim terminie Zebrania Wiejskiego musi byæ podana w og³oszeniu o
Zebraniu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek Zebrania Wiejskiego, podany w og³oszeniu
nie mo¿e byæ rozszerzony. Za rozszerzenie porz¹dku zebrania nie uwa¿a siê wniosku Radnego o jakim
mowa w art. 13 pkt 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje zwo³uj¹cy zebranie i protokolant.
Protokó³ powinien zawieraæ:
— datê, miejsce i godzinê zebrania
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu
— nazwiska osób zaproszonych na Zebranie
— zatwierdzony porz¹dek obrad
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków
— podjête na Zebraniu uchwa³y
— podpis prowadz¹cego Zebranie i protokolanta.
5. Jeden egzemplarz protoko³u wraz z uchwa³ami, opiniami i wnioskami Zebrania Wiejskiego So³tys w ci¹gu 7 dni przekazuje Wójtowi, który zapewnia ich
realizacjê oraz w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informuje So³tysa o sposobie ich za³atwienia.
Art. 16
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór oraz odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków;
2) uchwalenie planu finansowo – rzeczowego w ramach
œrodków przewidzianych w projekcie bud¿etu gminy
na dany rok przedstawionego przez So³tysa;
3) ocena sprawozdañ So³tysa z wykonania planu finansowo – rzeczowego;
4) podejmowanie uchwa³, wyra¿anie opinii i kierowanie
wniosków do organów gminy, w szczególnoœci w sprawach kultury, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku;
5) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
6) wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesu mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i ich realizacji,
— planów zagospodarowania wsi,
— przepisów prawa miejscowego
7) inicjowanie sposobu wykorzystywania obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie So³ectwa;
Art. 17
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
niniejszy statut przewiduje g³osowanie tajne lub wniosek w tej sprawie zg³osi 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
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3. Glosowanie tajne odbywa siê poprzez kartê do g³osowania.
4. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna licz¹ca od 3 – 5 cz³onków wybranych przez Zebranie
Wiejskie, spoœród jego uczestników.
VII. SO£TYS I RADA SO£ECKA
SO£TYS
Art. 18
1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
3. Kompetencje So³tysa:
1) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz i wobec w³adz
gminnych;
2) przygotowuje projekt planu finansowo–rzeczowego i przedk³ada do zaopiniowania Wójtowi;
3) przedstawia Zebraniu Wiejskiemu projekt planu
finansowo–rzeczowego do uchwalenia;
4) wykonuje plan finansowo – rzeczowy So³ectwa i
dokonuje w nim zmian w trakcie roku bud¿etowego w zakresie wynikaj¹cym z art. 11 pkt 5.
5) podejmuje dzia³ania organizatorsko–wykonawcze,
maj¹ce istotne znaczenie dla mieszkañców i gospodarki So³ectwa;
6) administruje i zarz¹dza maj¹tkiem So³ectwa;
4. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie
im; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i zarz¹dzeñ Wójta;
3) gospodarowanie przekazanymi sk³adnikami mienia oraz œrodkami finansowymi;
4) sk³adanie corocznego sprawozdania ze swej dzia³alnoœci Zebraniu Wiejskiemu;
5) wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców, s³u¿¹cej
poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie;
6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta;
7) opiniowanie wspólnie z Rad¹ So³eck¹ wniosków
kierowanych przez Wójta;
8) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku;
9) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa;
10) wspó³praca z Wójtem w kierowaniu akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych;
11) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom;
12) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa
g³osowania.
5. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹ oraz radnymi z terenu so³ectwa.
6. So³tys otrzymuje wsparcie Urzêdu Gminy w sprawach technicznych i organizacyjno–prawnych.
7. Zasady przyznawania diet So³tysowi ustanawia Rada Gminy w odrêbnej uchwale.

RADA SO£ECKA
Art. 19
1. Rada So³ecka wspomaga dzia³alnoœæ So³tysa.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 5 osób, a w so³ectwach licz¹cych powy¿ej 1.000 mieszkañców – do
7 osób. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.
3.
1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w
kwartale. So³tys zaprasza na nie radnych z danego
okrêgu wyborczego, jak równie¿ inne osoby mog¹ce mieæ wp³yw na rozwi¹zanie omawianych spraw.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ So³tys i obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
4) Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecnoœci co
najmniej po³owy jej cz³onków.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej w szczególnoœci:
1) inicjowanie i przygotowywanie Zebrañ Wiejskich;
2) opracowywanie projektów uchwa³ oraz projektów
pracy samorz¹du So³ectwa;
3) wystêpowanie z inicjatywami dot. udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa;
4) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
5) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach So³ectwa;
6) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadañ;
7) obs³uga Zebrania Wiejskiego.
VIII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
WYBÓR SO£TYSA
Art. 20
1. So³tys jest wybierany w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. Kandydowaæ na So³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa, wpisany do sta³ego rejestru wyborców na terenie So³ectwa najpóŸniej na 12 miesiêcy przed dniem
wyborów, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na So³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê
na kandydowanie. Zg³oszenie wymaga przed³o¿enia listy 15 podpisów osób go popieraj¹cych – sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
Wyborca mo¿e udzieliæ pisemnego poparcia wiêcej,
ni¿ jednej liœcie. Wyborca udzielaj¹cy poparcia sk³ada na liœcie podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru
ewidencyjnego PESEL. Wykaz podpisów winien zawieraæ adnotacjê: „udzielam poparcia liœcie kandydata na so³tysa wsi Pogórze” z podaniem imienia i
nazwiska kandydata.
4. Wybory zarz¹dza Wójt, a przeprowadzaj¹ So³eckie
Komisje Wyborcze powo³ane przez Wójta. Zasady i
tryb pracy Komisji ustala Wójt.
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5. Powo³ana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza
dokonuje przyjêæ zg³oszeñ, weryfikuje listy poparcia
kandydatów i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protoko³y wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoœci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa. Ka¿dy kandydat na
So³tysa mo¿e zg³osiæ jednego kandydata do Komisji.
Komisje licz¹ co najmniej 4 osoby, w tym zg³oszone
przez kandydatów na So³tysa i jedna wskazana przez
Wójta. Je¿eli liczba zg³oszonych do Komisji osób jest
mniejsza, ni¿ 3, brakuj¹ce osoby powo³uje Wójt.
8. Wybory przeprowadza siê w okreœlonym dniu, godzinach i w publicznym lokalu wyborczym wskazanym przez Wójta, utworzonym w ka¿dej wsi.
W lokalu wyborczym oraz na terenie wokó³ budynku, w którym lokal siê znajduje jakakolwiek agitacja
wyborcza jest zabroniona.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych So³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy. G³osowaæ mo¿e tylko wyborca wpisany do spisu
wyborców, a tak¿e osoba pominiêta w spisie dopisana za potwierdzeniem Urzêdu Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie So³eckich Komisji Wyborczych w niezbêdne materia³y, w tym przede
wszystkim w karty do g³osowania, zabezpieczy Wójt.
11. Wybory przeprowadza siê przy pomocy kart do g³osowania. Karty do g³osowania, ostemplowane piecz¹tk¹ „Wójt Gminy Kosakowo”, wydawane s¹ przez
komisjê wyborcz¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ (chyba ¿e wyborca jest znany Komisji). Odbiór karty do g³osowania potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
W przypadku odmowy z³o¿enia podpisu zamieszcza
siê o tym adnotacjê.
12. G³osowania nie wolno przerywaæ, chyba ¿e zajd¹
nadzwyczajne wydarzenia uniemo¿liwiaj¹ce przejœciowo g³osowanie, o czym zawiadamia siê niezw³ocznie Wójta.
13. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê tego kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych
g³osów.
14. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze So³tysa zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w siedzibie Urzêdu Gminy w obecnoœci Przewodnicz¹cego So³eckiej Komisji Wyborczej, w ustalonym przez Wójta terminie. Losowanie
jest jawne, o jego terminie zawiadamia siê mieszkañców So³ectwa oraz za potwierdzeniem kandydatów na So³tysa, których kandydatury bêd¹ przedmiotem losowania.
15. Objêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje po z³o¿eniu przez niego œlubowania o nastêpuj¹cej treœci: „Œlubujê
uroczyœcie obowi¹zki So³tysa sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i mieszkañców so³ectwa”. Œlubowanie sk³a-

da siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym przez Wójta w terminie do 30 dni po wyborach So³tysa.
WYBÓR RADY SO£ECKIEJ
Art. 21
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania, na pierwszym Zebraniu
Wiejskim, zwo³anym przez Wójta po wyborach So³tysa na
4 – letni¹ kadencjê.
Art. 22
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, sk³adaj¹ca siê z 3 – 7 osób wybranych przez Zebranie Wiejskie w g³osowaniu spoœród mieszkañców w nim
uczestnicz¹cych.
2. Do obowi¹zków komisji wyborczej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przygotowanie wyborów,
c) przeprowadzenie wyborów,
d) obliczenie g³osów,
e) sporz¹dzenie protoko³u,
f) og³oszenie wyników wyborów.
3. Cz³onek komisji wyborczej nie mo¿e kandydowaæ do
Rady So³eckiej.
4. Z wykonania swoich czynnoœci komisja wyborcza
sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ:
a) sk³ad komisji z podzia³em funkcji,
b) iloœæ osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
c) iloœæ kandydatów do Rady So³eckiej,
d) iloœæ g³osów oddanych, w tym wa¿nych i niewa¿nych,
e) iloœæ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych
kandydatów,
f) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani.
Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
Art. 23
1. Kandydowaæ mo¿e sta³y mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie
posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec So³ectwa,
uprawniony do g³osowania. Propozycjê sk³adu Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ So³tys.
3. Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej
nieobecnoœci.
4. Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na nich nazwiska kandydatów w kolejnoœci zg³oszenia. Na karcie do g³osowania znajduje siê pieczêæ
okr¹g³a Urzêdu Gminy.
5. Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców
do zamkniêtej urny wyborczej.
6. G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego
nazwisko pozostawi³ nieskreœlone.
7. G³os jest niewa¿ny, je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekreœlona,
b) zawiera wiêksz¹ iloœæ nieskreœlonych kandydatów, ni¿ miejsc w Radzie So³eckiej,
c) karta do g³osowania jest inna, ni¿ sporz¹dzona
przez komisjê wyborcz¹.
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Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje
¿adnych skutków prawnych.
Art. 24
1. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okreœlonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
2. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów przeprowadza siê na
tym samym Zebraniu Wiejskim g³osowanie ponowne
spoœród tych kandydatów, je¿eli jest to decyduj¹ce dla
wyboru do sk³adu Rady So³eckiej.
Art. 25
Dokumentacjê z wyborów So³tysa i Rady So³eckiej
przechowuje siê na okres kadencji w archiwum Urzêdu
Gminy.

X. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
Art. 29
1. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w trakcie kadencji.
2. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny, powoduj¹ce niemo¿noœæ sprawowania funkcji So³tysa, jak:
1) utrata prawa wybieralnoœci lub brak tego prawa w
dniu wyborów;
2) prawomocny wyrok s¹du, orzeczony za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej;
3) œmieræ
jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Wójta wyborów uzupe³niaj¹cych z powodu wygaœniêcia mandatu.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej zarz¹dza siê
na wniosek So³tysa.
Art. 30
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych dla wyborów.

IX. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

Art. 31

Art. 26

1. Kadencja So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wybranego w wyborach uzupe³niaj¹cych koñczy siê wraz z
kadencj¹ organów so³ectwa.
2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do wyborów na now¹ kadencjê pozosta³o mniej
ni¿ 3 miesi¹ce.

1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ z wnioskiem do Wójta
wyst¹piæ mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska³ co najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób uprawnionych do g³osowania w So³ectwie.
2. Z wnioskiem o odwo³anie cz³onków Rady So³eckiej
mo¿e wyst¹piæ So³tys.
3. Wniosek mieszkañców lub So³tysa powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie
nadaje siê biegu.
Art. 27
1. O odwo³aniu So³tysa decyduje referendum so³eckie
w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, przeprowadzonym w So³ectwie.
2. Referendum zarz¹dza Wójt.
3. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
4. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni, licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku o odwo³anie So³tysa.
5. Wybory przedterminowe So³tysa przeprowadza siê w
terminie do 30 dni od dnia referendum, w którym odwo³ano So³tysa.
Art. 28
1. Zebranie Wiejskie, w celu przedstawienia wniosku
o odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków zwo³uje Wójt w sposób okreœlony w art. 13
pkt 3.
2. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie przybêdzie na Zebranie Wiejskie bez podania wa¿nej przyczyny.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjaœnieñ.
3. Przedterminowego wyboru cz³onka Rady So³eckiej
dokonuje siê na tym samym Zebraniu, na którym
cz³onka Rady So³eckiej odwo³ano.

XI. NADZÓR I KONTROLA
Art. 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy.
2. Nadzór bie¿¹cy nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje
Wójt Gminy. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub wstrzymaæ decyzjê So³tysa, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem, o
czym zawiadamia Radê Gminy. Uchwa³ê Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ Rada Gminy na najbli¿szej sesji.
3. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Radê Gminy na najbli¿szej sesji je¿eli swoim postêpowaniem narusza on
przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków
lub dopuœci³ siê przestêpstwa, a jego wina nie budzi
w¹tpliwoœci, Rada Gminy postanawia o referendum
w sprawie odwo³ania So³tysa po jego wys³uchaniu,
bezskutecznym wezwaniu do z³o¿enia wyjaœnieñ lub
odmowie z³o¿enia wyjaœnieñ.
4. W przypadku zawieszenia So³tysa w czynnoœciach,
Zebranie Wiejskie w trybie art. 13 pkt 3 zwo³uje Wójt.
5. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania od Wójta niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i
funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du
mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê doœwiadczeñ w tym zakresie.
XII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Art. 33
Zmiany niniejszego statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
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Art. 34

Art. 7

Interpretacjê statutu przeprowadza Rada Gminy na
wniosek Wójta, Radnego, So³tysa, Rady So³eckiej.

Zadania okreœlone w art. 6 So³ectwo realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach
przyznawanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci wspólnoty so³eckiej;
4) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot. So³ectwa.

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XXXIV/67/2005
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2005 r.
STATUT
SO£ECTWA REWA
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn.. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zmianami) Rada
Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
U¿yte w statucie so³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
— Rada Gminy – Rada Gminy Kosakowo;
— Wójt – Wójt Gminy Kosakowo;
— Zebranie Wiejskie – Zebranie Wiejskie So³ectwa Rewa
— So³ectwo – So³ectwo Rewa
Art. 2
1. So³ectwo Rewa jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy.
2. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
Art. 3
1. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym;
2) Statutu Gminy Kosakowo;
3) niniejszego Statutu.
2. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa okreœla Statut Gminy.
Art. 4
So³ectwo obejmuje miejscowoœæ Rewa.
II. ORGANY SO£ECTWA
Art. 5
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwa³odawczy
2) So³tys – organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata od dnia
wyborów, które musz¹ siê odbyæ nie póŸniej ni¿
6 miesiêcy od dnia wyboru Rady Gminy na now¹ kadencjê.
4. So³tys i Rada So³ecka piastuj¹ swoje funkcje do czasu nowych wyborów.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
Art. 6
Do zadañ So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne
dla jego mieszkañców nie zastrze¿one na rzecz innych
podmiotów oraz wspó³dzia³anie z organami Gminy przy
realizacji na terenie So³ectwa zadañ okreœlonych planem spo³eczno – gospodarczym.

Art. 8
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi jednostkami pomocniczymi, zawieraj¹c porozumienie, okreœlaj¹ce zakres i
sposób wykonania wspólnych zadañ. Dopuszcza siê
mo¿liwoœæ podejmowania wspólnych uchwa³.
IV. ZARZ¥DZANIE MAJ¥TKIEM SO£ECKIM
Art. 9
1. So³ectwo w zakresie zwyk³ego zarz¹du korzysta z
mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji
na mocy uchwa³y Rady Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa. Zasady korzystania z
mienia ustala Zebranie Wiejskie.
2. Do zwyk³ego zarz¹du nale¿y podejmowanie czynnoœci zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia i
utrzymaniem go w stanie niepogorszonym w ramach
aktualnego jego przeznaczenia.
3. Oddawanie w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów komunalnych przekazanych So³ectwu do jego dyspozycji mo¿e byæ realizowane tylko w drodze
odrêbnych upowa¿nieñ Rady lub Wójta Gminy, ³¹cznie z okreœleniem wysokoœci œrodków pieniê¿nych
przydzielonych dla So³ectwa z tego tytu³u.
Kompetencje Wójta obejmuj¹ upowa¿nienie do wyra¿enia zgody na obci¹¿anie nieruchomoœci na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
4. Œrodki, o których mowa w pkt. 3 mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na realizacjê statutowych zadañ
So³ectwa, okreœlonych w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie.
5. Rada i Wójt Gminy maj¹ prawo kontroli sk³adników mienia komunalnego przekazanego So³ectwu w zarz¹d.
V. ŒRODKI FINANSOWE SO£ECTWA
Art. 10
1. Œrodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy;
2) fundusze pochodz¹ce z wp³at mieszkañców So³ectwa;
3) œrodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych œwiadczeñ na rzecz So³ectwa;
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
Art. 11
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu, uchwalanego corocznie przez Radê.
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2. Sporz¹dzony przez so³tysa projekt planu finansowo
– rzeczowego So³ectwa po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy uchwala Zebranie Wiejskie.
3. Œrodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczane na dofinansowywanie czynów spo³ecznych, utrzymanie i konserwacjê mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d So³ectwu, na zieleñ i estetyzacjê wsi,
sport i rekreacjê, festyny, spotkania integracyjne,
wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali i dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
4. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys.
5. Z zastrze¿eniem wykonania zadañ uchwalonych
przez Zebranie Wiejskie So³tys mo¿e dokonywaæ
zmian w planie rzeczowo–finansowym.
6. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie z wykonania wydatków finansowych.
7. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
VI. ZEBRANIE WIEJSKIE
Art.. 12
1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania stosuje
siê przepisy Kodeksu Cywilnego.
Art. 13
1. Zebrania Wiejskie, z zastrze¿eniem art. 14, art. 21,
art. 28 pkt 1 i art. 32 pkt 4 zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek Rady So³eckiej lub co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa, uprawnionych do g³osowania w terminie 7 dni, licz¹c od
dnia z³o¿enia wniosku.
W przypadku, gdy So³tys z przyczyn obiektywnych nie
jest zdolny do zwo³ania Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie w imieniu So³tysa zwo³uje Rada So³ecka wyznaczaj¹c ze swego grona przewodnicz¹cego
Zebrania zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
3. O Zebraniu Wiejskim zawiadamia siê mieszkañców
w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej 7 dni
przed terminem Zebrania.
Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek Zebranie jest zwo³ywane, okreœlenie daty,
godziny i miejsca Zebrania oraz porz¹dek obrad.
4. Na Zebraniu Wiejskim Radny z danego so³ectwa mo¿e na swój wniosek z³o¿ony w chwili otwarcia zebrania sk³adaæ informacjê ze swojej dzia³alnoœci
Art. 14
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ Wójt, ustalaj¹c miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek zebrania.
Art. 15
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób okreœlony
w art. 13 pkt 3 i wziê³a w nim udzia³ co najmniej 1/10
jego mieszkañców uprawnionych do g³osowania we-

d³ug stanu sta³ego rejestru wyborców dla so³ectwa
na dzieñ zebrania. Je¿eli w wyznaczonym terminie
nie stawi siê na Zebraniu Wiejskim wymagana dla
jego wa¿noœci wiêkszoœæ, po up³ywie 15 minut mo¿na zwo³aæ na ten sam dzieñ Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego wa¿noœæ nie jest zale¿na od
iloœci zebranych. Informacja o drugim terminie Zebrania Wiejskiego musi byæ podana w og³oszeniu o
Zebraniu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek Zebrania Wiejskiego, podany w og³oszeniu
nie mo¿e byæ rozszerzony. Za rozszerzenie porz¹dku zebrania nie uwa¿a siê wniosku Radnego o jakim
mowa w art. 13 pkt 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje zwo³uj¹cy zebranie i protokolant.
Protokó³ powinien zawieraæ:
— datê, miejsce i godzinê zebrania
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu
— nazwiska osób zaproszonych na Zebranie
— zatwierdzony porz¹dek obrad
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków
— podjête na Zebraniu uchwa³y
— podpis prowadz¹cego Zebranie i protokolanta.
5. Jeden egzemplarz protoko³u wraz z uchwa³ami, opiniami i wnioskami Zebrania Wiejskiego So³tys w ci¹gu 7 dni przekazuje Wójtowi, który zapewnia ich
realizacjê oraz w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informuje So³tysa o sposobie ich za³atwienia.
Art. 16
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór oraz odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków;
2) uchwalenie planu finansowo – rzeczowego w ramach
œrodków przewidzianych w projekcie bud¿etu gminy
na dany rok przedstawionego przez So³tysa;
3) ocena sprawozdañ So³tysa z wykonania planu finansowo – rzeczowego;
4) podejmowanie uchwa³, wyra¿anie opinii i kierowanie
wniosków do organów gminy, w szczególnoœci w sprawach kultury, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku;
5) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
6) wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesu mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i ich realizacji,
— planów zagospodarowania wsi,
— przepisów prawa miejscowego
7) inicjowanie sposobu wykorzystywania obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie So³ectwa;
Art. 17
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
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2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
niniejszy statut przewiduje g³osowanie tajne lub wniosek w tej sprawie zg³osi 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
3. Glosowanie tajne odbywa siê poprzez kartê do g³osowania.
4. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna licz¹ca od 3 – 5 cz³onków wybranych przez Zebranie
Wiejskie, spoœród jego uczestników.
VII. SO£TYS I RADA SO£ECKA
SO£TYS
Art. 18
1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
3. Kompetencje So³tysa:
1) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz i wobec w³adz
gminnych;
2) przygotowuje projekt planu finansowo–rzeczowego i przedk³ada do zaopiniowania Wójtowi;
3) przedstawia Zebraniu Wiejskiemu projekt planu
finansowo–rzeczowego do uchwalenia;
4) wykonuje plan finansowo – rzeczowy So³ectwa i
dokonuje w nim zmian w trakcie roku bud¿etowego w zakresie wynikaj¹cym z art. 11 pkt 5.
5) podejmuje dzia³ania organizatorsko–wykonawcze,
maj¹ce istotne znaczenie dla mieszkañców i gospodarki So³ectwa;
6) administruje i zarz¹dza maj¹tkiem So³ectwa;
4. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie
im; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i zarz¹dzeñ Wójta;
3) gospodarowanie przekazanymi sk³adnikami mienia oraz œrodkami finansowymi;
4) sk³adanie corocznego sprawozdania ze swej dzia³alnoœci Zebraniu Wiejskiemu;
5) wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców, s³u¿¹cej
poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie;
6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta;
7) opiniowanie wspólnie z Rad¹ So³eck¹ wniosków
kierowanych przez Wójta;
8) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku;
9) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa;
10) wspó³praca z Wójtem w kierowaniu akcj¹ pomocy
w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych;
11) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom;
12) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa
g³osowania.
5. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³pracuje
z Rad¹ So³eck¹ oraz radnymi z terenu so³ectwa.
6. So³tys otrzymuje wsparcie Urzêdu Gminy w sprawach technicznych i organizacyjno–prawnych.
7. Zasady przyznawania diet So³tysowi ustanawia Rada Gminy w odrêbnej uchwale.

RADA SO£ECKA
Art. 19
1. Rada So³ecka wspomaga dzia³alnoœæ So³tysa.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 5 osób, a w so³ectwach
licz¹cych powy¿ej 1.000 mieszkañców – do 7 osób. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.
3.
1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w
kwartale. So³tys zaprasza na nie radnych z danego okrêgu wyborczego, jak równie¿ inne osoby
mog¹ce mieæ wp³yw na rozwi¹zanie omawianych
spraw.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ So³tys i obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
4) Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecnoœci co
najmniej po³owy jej cz³onków.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej w szczególnoœci:
1) inicjowanie i przygotowywanie Zebrañ Wiejskich;
2) opracowywanie projektów uchwa³ oraz projektów
pracy samorz¹du So³ectwa;
3) wystêpowanie z inicjatywami dot. udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa;
4) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
5) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach So³ectwa;
6) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadañ;
7) obs³uga Zebrania Wiejskiego.
VIII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
WYBÓR SO£TYSA
Art. 20
1. So³tys jest wybierany w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. Kandydowaæ na So³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa, wpisany do sta³ego rejestru wyborców na terenie So³ectwa najpóŸniej na 12 miesiêcy przed dniem
wyborów, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na So³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê
na kandydowanie. Zg³oszenie wymaga przed³o¿enia listy 15 podpisów osób go popieraj¹cych – sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
Wyborca mo¿e udzieliæ pisemnego poparcia wiêcej,
ni¿ jednej liœcie. Wyborca udzielaj¹cy poparcia sk³ada na liœcie podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru
ewidencyjnego PESEL. Wykaz podpisów winien zawieraæ adnotacjê: „udzielam poparcia liœcie kandydata na so³tysa wsi Rewa” z podaniem imienia i
nazwiska kandydata.
4. Wybory zarz¹dza Wójt, a przeprowadzaj¹ So³eckie
Komisje Wyborcze powo³ane przez Wójta. Zasady i
tryb pracy Komisji ustala Wójt.
5. Powo³ana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza
dokonuje przyjêæ zg³oszeñ, weryfikuje listy poparcia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 101

Poz. 2060

— 8081 —

kandydatów i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich
Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protoko³y wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoœci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa. Ka¿dy kandydat na
So³tysa mo¿e zg³osiæ jednego kandydata do Komisji.
Komisje licz¹ co najmniej 4 osoby, w tym zg³oszone
przez kandydatów na So³tysa i jedna wskazana przez
Wójta. Je¿eli liczba zg³oszonych do Komisji osób jest
mniejsza, ni¿ 3, brakuj¹ce osoby powo³uje Wójt.
8. Wybory przeprowadza siê w okreœlonym dniu, godzinach i w publicznym lokalu wyborczym wskazanym
przez Wójta, utworzonym w ka¿dej wsi.
W lokalu wyborczym oraz na terenie wokó³ budynku, w którym lokal siê znajduje jakakolwiek agitacja
wyborcza jest zabroniona.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych So³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy. G³osowaæ mo¿e tylko wyborca wpisany do spisu
wyborców, a tak¿e osoba pominiêta w spisie dopisana za potwierdzeniem Urzêdu Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie So³eckich Komisji Wyborczych w niezbêdne materia³y, w tym przede
wszystkim w karty do g³osowania, zabezpieczy Wójt.
11. Wybory przeprowadza siê przy pomocy kart do g³osowania. Karty do g³osowania, ostemplowane piecz¹tk¹ „Wójt Gminy Kosakowo”, wydawane s¹ przez
komisjê wyborcz¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ (chyba ¿e wyborca jest znany Komisji). Odbiór karty do g³osowania potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
W przypadku odmowy z³o¿enia podpisu zamieszcza
siê o tym adnotacjê.
12. G³osowania nie wolno przerywaæ, chyba ¿e zajd¹
nadzwyczajne wydarzenia uniemo¿liwiaj¹ce przejœciowo g³osowanie, o czym zawiadamia siê niezw³ocznie Wójta.
13. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê tego kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych
g³osów.
14. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze So³tysa
zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹ Komisjê Wyborcz¹ w siedzibie Urzêdu Gminy w
obecnoœci Przewodnicz¹cego So³eckiej Komisji Wyborczej, w ustalonym przez Wójta terminie. Losowanie jest jawne, o jego terminie zawiadamia siê
mieszkañców So³ectwa oraz za potwierdzeniem kandydatów na So³tysa, których kandydatury bêd¹ przedmiotem losowania.
15. Objêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje po z³o¿eniu przez niego œlubowania o nastêpuj¹cej treœci: „Œlubujê
uroczyœcie obowi¹zki So³tysa sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i mieszkañców so³ectwa”. Œlubowanie sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym przez Wójta
w terminie do 30 dni po wyborach So³tysa.

WYBÓR RADY SO£ECKIEJ
Art. 21
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania, na pierwszym Zebraniu
Wiejskim, zwo³anym przez Wójta po wyborach So³tysa na
4 – letni¹ kadencjê.
Art. 22
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, sk³adaj¹ca siê z 3 – 7 osób wybranych przez Zebranie Wiejskie w g³osowaniu spoœród mieszkañców w nim
uczestnicz¹cych.
2. Do obowi¹zków komisji wyborczej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przygotowanie wyborów,
c) przeprowadzenie wyborów,
d) obliczenie g³osów,
e) sporz¹dzenie protoko³u,
f) og³oszenie wyników wyborów.
3. Cz³onek komisji wyborczej nie mo¿e kandydowaæ do
Rady So³eckiej.
4. Z wykonania swoich czynnoœci komisja wyborcza
sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ:
a) sk³ad komisji z podzia³em funkcji,
b) iloœæ osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
c) iloœæ kandydatów do Rady So³eckiej,
d) iloœæ g³osów oddanych, w tym wa¿nych i niewa¿nych,
e) iloœæ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych
kandydatów,
f) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani.
Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
Art. 23
1. Kandydowaæ mo¿e sta³y mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie
posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec So³ectwa,
uprawniony do g³osowania. Propozycjê sk³adu Rady
So³eckiej mo¿e z³o¿yæ So³tys.
3. Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej
nieobecnoœci.
4. Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na nich nazwiska kandydatów w kolejnoœci zg³oszenia. Na karcie do g³osowania znajduje siê pieczêæ
okr¹g³a Urzêdu Gminy.
5. Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców
do zamkniêtej urny wyborczej.
6. G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego
nazwisko pozostawi³ nieskreœlone.
7. G³os jest niewa¿ny, je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekreœlona,
b) zawiera wiêksz¹ iloœæ nieskreœlonych kandydatów, ni¿ miejsc w Radzie So³eckiej,
c) karta do g³osowania jest inna, ni¿ sporz¹dzona
przez komisjê wyborcz¹.
Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje
¿adnych skutków prawnych.
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Art. 24
1. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okreœlonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
2. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów przeprowadza siê na
tym samym Zebraniu Wiejskim g³osowanie ponowne
spoœród tych kandydatów, je¿eli jest to decyduj¹ce dla
wyboru do sk³adu Rady So³eckiej.
Art. 25
Dokumentacjê z wyborów So³tysa i Rady So³eckiej
przechowuje siê na okres kadencji w archiwum Urzêdu
Gminy.

2. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny, powoduj¹ce niemo¿noœæ sprawowania funkcji So³tysa, jak:
1) utrata prawa wybieralnoœci lub brak tego prawa w
dniu wyborów;
2) prawomocny wyrok s¹du, orzeczony za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej;
3) œmieræ
jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Wójta wyborów uzupe³niaj¹cych z powodu wygaœniêcia mandatu.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej zarz¹dza siê
na wniosek So³tysa.
Art. 30
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych dla wyborów.
Art. 31

IX. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
Art. 26
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ z wnioskiem do Wójta
wyst¹piæ mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska³ co najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób uprawnionych do g³osowania w So³ectwie.
2. Z wnioskiem o odwo³anie cz³onków Rady So³eckiej
mo¿e wyst¹piæ So³tys.
3. Wniosek mieszkañców lub So³tysa powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie
nadaje siê biegu.
Art. 27
1. O odwo³aniu So³tysa decyduje referendum so³eckie
w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, przeprowadzonym w So³ectwie.
2. Referendum zarz¹dza Wójt.
3. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
4. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni, licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku o odwo³anie So³tysa.
5. Wybory przedterminowe So³tysa przeprowadza siê w
terminie do 30 dni od dnia referendum, w którym odwo³ano So³tysa.
Art. 28
1. Zebranie Wiejskie, w celu przedstawienia wniosku o
odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków zwo³uje Wójt w sposób okreœlony w art. 13 pkt 3.
2. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie przybêdzie na Zebranie Wiejskie bez podania wa¿nej przyczyny.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjaœnieñ.

1. Kadencja So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wybranego w wyborach uzupe³niaj¹cych koñczy siê wraz z
kadencj¹ organów so³ectwa.
2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do wyborów na now¹ kadencjê pozosta³o mniej
ni¿ 3 miesi¹ce.
XI. NADZÓR I KONTROLA
Art. 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy.
2. Nadzór bie¿¹cy nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Wójt Gminy. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub wstrzymaæ decyzjê
So³tysa, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem, o czym zawiadamia Radê Gminy. Uchwa³ê Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ Rada Gminy
na najbli¿szej sesji.
3. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Radê Gminy na najbli¿szej sesji je¿eli swoim postêpowaniem narusza on
przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków
lub dopuœci³ siê przestêpstwa, a jego wina nie budzi
w¹tpliwoœci, Rada Gminy postanawia o referendum
w sprawie odwo³ania So³tysa po jego wys³uchaniu,
bezskutecznym wezwaniu do z³o¿enia wyjaœnieñ lub
odmowie z³o¿enia wyjaœnieñ.
4. W przypadku zawieszenia So³tysa w czynnoœciach,
Zebranie Wiejskie w trybie art. 13 pkt 3 zwo³uje Wójt.
5. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania od Wójta niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i
funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du
mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê doœwiadczeñ w tym zakresie.

3. Przedterminowego wyboru cz³onka Rady So³eckiej
dokonuje siê na tym samym Zebraniu, na którym
cz³onka Rady So³eckiej odwo³ano.

XII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

X. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE

Zmiany niniejszego statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.

Art. 29
1. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w trakcie kadencji.

Art. 33

Art. 34
Interpretacjê statutu przeprowadza Rada Gminy na
wniosek Wójta, Radnego, So³tysa, Rady So³eckiej.
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Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XXXIV/67/2005
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2005 r.
STATUT
SO£ECTWA SUCHY DWÓR
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn.. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zmianami) Rada
Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
U¿yte w statucie so³ectwa sformu³owania oznaczaj¹:
— Rada Gminy – Rada Gminy Kosakowo;
— Wójt – Wójt Gminy Kosakowo;
— Zebranie Wiejskie – Zebranie Wiejskie So³ectwa Suchy Dwór
— So³ectwo – So³ectwo Suchy Dwór
Art. 2
1. So³ectwo Suchy Dwór jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy.
2. Cz³onkami so³ectwa s¹ wszyscy mieszkañcy mieszkaj¹cy na jego terenie.
Art. 3
1. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) ustawy o samorz¹dzie gminnym;
2) Statutu Gminy Kosakowo;
3) niniejszego Statutu.
2. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa okreœla Statut Gminy.
Art. 4
So³ectwo obejmuje miejscowoœæ Suchy Dwór.
II. ORGANY SO£ECTWA
Art. 5
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwa³odawczy
2) So³tys – organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata od dnia
wyborów, które musz¹ siê odbyæ nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od dnia wyboru Rady Gminy na now¹ kadencjê.
4. So³tys i Rada So³ecka piastuj¹ swoje funkcje do czasu nowych wyborów.
III. ZADANIA I KOMPETENCJE SO£ECTWA
Art. 6
Do zadañ So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy istotne
dla jego mieszkañców nie zastrze¿one na rzecz innych
podmiotów oraz wspó³dzia³anie z organami Gminy przy
realizacji na terenie So³ectwa zadañ okreœlonych planem spo³eczno – gospodarczym.
Art. 7
Zadania okreœlone w art. 6 So³ectwo realizuje w szczególnoœci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa w ramach
przyznawanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;
3) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci wspólnoty so³eckiej;
4) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot. So³ectwa.
Art. 8
Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi jednostkami pomocniczymi, zawieraj¹c porozumienie, okreœlaj¹ce zakres i
sposób wykonania wspólnych zadañ. Dopuszcza siê
mo¿liwoœæ podejmowania wspólnych uchwa³.
IV. ZARZ¥DZANIE MAJ¥TKIEM SO£ECKIM
Art. 9
1. So³ectwo w zakresie zwyk³ego zarz¹du korzysta z
mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji
na mocy uchwa³y Rady Gminy lub tradycyjnie bêd¹cego w dyspozycji so³ectwa. Zasady korzystania z
mienia ustala Zebranie Wiejskie.
2. Do zwyk³ego zarz¹du nale¿y podejmowanie czynnoœci zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ mienia i
utrzymaniem go w stanie niepogorszonym w ramach
aktualnego jego przeznaczenia.
3. Oddawanie w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów
i terenów komunalnych przekazanych So³ectwu do jego dyspozycji mo¿e byæ realizowane tylko w drodze
odrêbnych upowa¿nieñ Rady lub Wójta Gminy, ³¹cznie z okreœleniem wysokoœci œrodków pieniê¿nych
przydzielonych dla So³ectwa z tego tytu³u.
Kompetencje Wójta obejmuj¹ upowa¿nienie do wyra¿enia zgody na obci¹¿anie nieruchomoœci na okres
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
4. Œrodki, o których mowa w pkt. 3 mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na realizacjê statutowych zadañ
So³ectwa, okreœlonych w uchwale podjêtej przez Zebranie Wiejskie.
5. Rada i Wójt Gminy maj¹ prawo kontroli sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu w zarz¹d.
V. ŒRODKI FINANSOWE SO£ECTWA
Art. 10
1. Œrodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) fundusze wydzielone w bud¿ecie Gminy;
2) fundusze pochodz¹ce z wp³at mieszkañców So³ectwa;
3) œrodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych œwiadczeñ na rzecz So³ectwa;
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
Art. 11
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu, uchwalanego corocznie przez Radê.
2. Sporz¹dzony przez so³tysa projekt planu finansowo
– rzeczowego So³ectwa po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy uchwala Zebranie Wiejskie.
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3. Œrodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczane na dofinansowywanie czynów spo³ecznych, utrzymanie i konserwacjê mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d So³ectwu, na zieleñ i estetyzacjê wsi,
sport i rekreacjê, festyny, spotkania integracyjne,
wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokali i dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
4. Gospodarkê finansow¹ So³ectwa prowadzi So³tys.
5. Z zastrze¿eniem wykonania zadañ uchwalonych
przez Zebranie Wiejskie So³tys mo¿e dokonywaæ
zmian w planie rzeczowo–finansowym.
6. So³tys przynajmniej raz w roku sk³ada Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie z wykonania wydatków finansowych.
7. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
VI. ZEBRANIE WIEJSKIE
Art.. 12
1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Przy ustalaniu faktu sta³ego zamieszkania stosuje
siê przepisy Kodeksu Cywilnego.
Art. 13
1. Zebrania Wiejskie, z zastrze¿eniem art. 14, art. 21,
art. 28 pkt 1 i art. 32 pkt 4 zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek Rady So³eckiej lub co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa, uprawnionych do g³osowania w terminie 7 dni, licz¹c od
dnia z³o¿enia wniosku.
W przypadku, gdy So³tys z przyczyn obiektywnych nie
jest zdolny do zwo³ania Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie w imieniu So³tysa zwo³uje Rada So³ecka wyznaczaj¹c ze swego grona przewodnicz¹cego
Zebrania zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
3. O Zebraniu Wiejskim zawiadamia siê mieszkañców
w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej 7 dni
przed terminem Zebrania.
Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek Zebranie jest zwo³ywane, okreœlenie daty,
godziny i miejsca Zebrania oraz porz¹dek obrad.
4. Na Zebraniu Wiejskim Radny z danego so³ectwa mo¿e na swój wniosek z³o¿ony w chwili otwarcia zebrania sk³adaæ informacjê ze swojej dzia³alnoœci
Art. 14
W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ Wójt, ustalaj¹c miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek zebrania.
Art. 15
1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa zostali o nim powiadomieni w sposób okreœlony
w art. 13 pkt 3 i wziê³a w nim udzia³ co najmniej 1/10
jego mieszkañców uprawnionych do g³osowania wed³ug stanu sta³ego rejestru wyborców dla so³ectwa
na dzieñ zebrania. Je¿eli w wyznaczonym terminie
nie stawi siê na Zebraniu Wiejskim wymagana dla
jego wa¿noœci wiêkszoœæ, po up³ywie 15 minut mo¿-

na zwo³aæ na ten sam dzieñ Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego wa¿noœæ nie jest zale¿na od
iloœci zebranych. Informacja o drugim terminie Zebrania Wiejskiego musi byæ podana w og³oszeniu o
Zebraniu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwo³uje.
3. Porz¹dek Zebrania Wiejskiego, podany w og³oszeniu
nie mo¿e byæ rozszerzony. Za rozszerzenie porz¹dku zebrania nie uwa¿a siê wniosku Radnego o jakim
mowa w art. 13 pkt 4.
4. Z Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje zwo³uj¹cy zebranie i protokolant.
Protokó³ powinien zawieraæ:
— datê, miejsce i godzinê zebrania
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu
— nazwiska osób zaproszonych na Zebranie
— zatwierdzony porz¹dek obrad
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków
— podjête na Zebraniu uchwa³y
— podpis prowadz¹cego Zebranie i protokolanta.
5. Jeden egzemplarz protoko³u wraz z uchwa³ami, opiniami i wnioskami Zebrania Wiejskiego So³tys w ci¹gu 7 dni przekazuje Wójtowi, który zapewnia ich
realizacjê oraz w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informuje So³tysa o sposobie ich za³atwienia.
Art. 16
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór oraz odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków;
2) uchwalenie planu finansowo – rzeczowego w ramach
œrodków przewidzianych w projekcie bud¿etu gminy
na dany rok przedstawionego przez So³tysa;
3) ocena sprawozdañ So³tysa z wykonania planu finansowo – rzeczowego;
4) podejmowanie uchwa³, wyra¿anie opinii i kierowanie
wniosków do organów gminy, w szczególnoœci w sprawach kultury, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku;
5) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
6) wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesu mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i ich realizacji,
— planów zagospodarowania wsi,
— przepisów prawa miejscowego
7) inicjowanie sposobu wykorzystywania obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie So³ectwa;
Art. 17
1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Ka¿demu cz³onkowi Zebrania Wiejskiego przys³uguje jeden g³os.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
niniejszy statut przewiduje g³osowanie tajne lub wniosek w tej sprawie zg³osi 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
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3. Glosowanie tajne odbywa siê poprzez kartê do g³osowania.
4. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna licz¹ca od 3 – 5 cz³onków wybranych przez Zebranie
Wiejskie, spoœród jego uczestników.
VII. SO£TYS I RADA SO£ECKA
SO£TYS
Art. 18
1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
3. Kompetencje So³tysa:
1) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz i wobec w³adz
gminnych;
2) przygotowuje projekt planu finansowo–rzeczowego i przedk³ada do zaopiniowania Wójtowi;
3) przedstawia Zebraniu Wiejskiemu projekt planu
finansowo–rzeczowego do uchwalenia;
4) wykonuje plan finansowo – rzeczowy So³ectwa i
dokonuje w nim zmian w trakcie roku bud¿etowego w zakresie wynikaj¹cym z art. 11 pkt 5.
5) podejmuje dzia³ania organizatorsko–wykonawcze,
maj¹ce istotne znaczenie dla mieszkañców i gospodarki So³ectwa;
6) administruje i zarz¹dza maj¹tkiem So³ectwa;
4. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i przewodniczenie
im; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
Gminy i zarz¹dzeñ Wójta;
3) gospodarowanie przekazanymi sk³adnikami mienia oraz œrodkami finansowymi;
4) sk³adanie corocznego sprawozdania ze swej dzia³alnoœci Zebraniu Wiejskiemu;
5) wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców, s³u¿¹cej
poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie;
6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okresowo przez Wójta;
7) opiniowanie wspólnie z Rad¹ So³eck¹ wniosków
kierowanych przez Wójta;
8) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku;
9) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa;
10) wspó³praca z Wójtem w kierowaniu akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk ¿ywio³owych;
11) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom;
12) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa
g³osowania.
5. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³pracuje z Rad¹ So³eck¹ oraz radnymi z terenu so³ectwa.
6. So³tys otrzymuje wsparcie Urzêdu Gminy w sprawach technicznych i organizacyjno–prawnych.
7. Zasady przyznawania diet So³tysowi ustanawia Rada Gminy w odrêbnej uchwale.

RADA SO£ECKA
Art. 19
1. Rada So³ecka wspomaga dzia³alnoœæ So³tysa.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 5 osób, a w so³ectwach licz¹cych powy¿ej 1.000 mieszkañców – do
7 osób. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ustala Zebranie Wiejskie.
3.
1) Posiedzenia Rady So³eckiej zwo³uje i przewodniczy im So³tys.
2) Posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz w
kwartale. So³tys zaprasza na nie radnych z danego okrêgu wyborczego, jak równie¿ inne osoby
mog¹ce mieæ wp³yw na rozwi¹zanie omawianych
spraw.
3) Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ So³tys i obecni cz³onkowie Rady So³eckiej.
4) Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecnoœci co
najmniej po³owy jej cz³onków.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej w szczególnoœci:
1) inicjowanie i przygotowywanie Zebrañ Wiejskich;
2) opracowywanie projektów uchwa³ oraz projektów
pracy samorz¹du So³ectwa;
3) wystêpowanie z inicjatywami dot. udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa;
4) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
5) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach So³ectwa;
6) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadañ;
7) obs³uga Zebrania Wiejskiego.
VIII. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
WYBÓR SO£TYSA
Art. 20
1. So³tys jest wybierany w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. Kandydowaæ na So³tysa mo¿e mieszkaniec So³ectwa, wpisany do sta³ego rejestru wyborców na terenie So³ectwa najpóŸniej na 12 miesiêcy przed dniem
wyborów, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
3. Kandydat na So³tysa musi wyraziæ pisemn¹ zgodê
na kandydowanie. Zg³oszenie wymaga przed³o¿enia listy 15 podpisów osób go popieraj¹cych – sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.
Wyborca mo¿e udzieliæ pisemnego poparcia wiêcej,
ni¿ jednej liœcie. Wyborca udzielaj¹cy poparcia sk³ada na liœcie podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru
ewidencyjnego PESEL. Wykaz podpisów winien zawieraæ adnotacjê: „udzielam poparcia liœcie kandydata na so³tysa wsi Suchy Dwór” z podaniem imienia i
nazwiska kandydata.
4. Wybory zarz¹dza Wójt, a przeprowadzaj¹ So³eckie
Komisje Wyborcze powo³ane przez Wójta. Zasady i
tryb pracy Komisji ustala Wójt.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 101

Poz. 2060

— 8086 —

5. Powo³ana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza
dokonuje przyjêæ zg³oszeñ, weryfikuje listy poparcia
kandydatów i sprawuje nadzór nad pracami So³eckich Komisji Wyborczych.
6. So³eckie Komisje Wyborcze przeprowadzaj¹ g³osowanie, ustalaj¹ wyniki wyborów, sporz¹dzaj¹ protoko³y wyników g³osowania i podaj¹ wyniki wyborów
do publicznej wiadomoœci.
7. Cz³onkiem So³eckiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa. Ka¿dy kandydat na
So³tysa mo¿e zg³osiæ jednego kandydata do Komisji.
Komisje licz¹ co najmniej 4 osoby, w tym zg³oszone
przez kandydatów na So³tysa i jedna wskazana przez
Wójta. Je¿eli liczba zg³oszonych do Komisji osób jest
mniejsza, ni¿ 3, brakuj¹ce osoby powo³uje Wójt.
8. Wybory przeprowadza siê w okreœlonym dniu, godzinach i w publicznym lokalu wyborczym wskazanym przez Wójta, utworzonym w ka¿dej wsi.
W lokalu wyborczym oraz na terenie wokó³ budynku, w którym lokal siê znajduje jakakolwiek agitacja
wyborcza jest zabroniona.
9. Spis wyborców uprawnionych do g³osowania dla poszczególnych So³ectw sporz¹dza Urz¹d Gminy. G³osowaæ mo¿e tylko wyborca wpisany do spisu
wyborców, a tak¿e osoba pominiêta w spisie dopisana za potwierdzeniem Urzêdu Gminy.
10. Obs³ugê techniczn¹ tj. dostarczenie niezbêdnego
wyposa¿enia lokalu oraz wyposa¿enie So³eckich Komisji Wyborczych w niezbêdne materia³y, w tym
przede wszystkim w karty do g³osowania, zabezpieczy Wójt.
11. Wybory przeprowadza siê przy pomocy kart do g³osowania. Karty do g³osowania, ostemplowane piecz¹tk¹ „Wójt Gminy Kosakowo”, wydawane s¹ przez
komisjê wyborcz¹ na podstawie dowodu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ (chyba ¿e wyborca jest znany Komisji). Odbiór karty do g³osowania potwierdzany jest
podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
W przypadku odmowy z³o¿enia podpisu zamieszcza
siê o tym adnotacjê.
12. G³osowania nie wolno przerywaæ, chyba ¿e zajd¹
nadzwyczajne wydarzenia uniemo¿liwiaj¹ce przejœciowo g³osowanie, o czym zawiadamia siê niezw³ocznie Wójta.
13. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê tego kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych
g³osów.
14. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów, o wyborze So³tysa zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹ w siedzibie Urzêdu Gminy w obecnoœci Przewodnicz¹cego So³eckiej Komisji Wyborczej, w ustalonym przez Wójta terminie. Losowanie
jest jawne, o jego terminie zawiadamia siê mieszkañców So³ectwa oraz za potwierdzeniem kandydatów na So³tysa, których kandydatury bêd¹ przedmiotem losowania.
15. Objêcie funkcji przez nowo wybranego So³tysa oraz
przekazanie dokumentów wraz z piecz¹tkami So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje po z³o¿eniu przez niego œlubowania o nastêpuj¹cej treœci: „Œlubujê
uroczyœcie obowi¹zki So³tysa sprawowaæ godnie,

rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i mieszkañców so³ectwa”. Œlubowanie sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym przez Wójta
w terminie do 30 dni po wyborach So³tysa.
WYBÓR RADY SO£ECKIEJ
Art. 21
Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania, na pierwszym Zebraniu
Wiejskim, zwo³anym przez Wójta po wyborach So³tysa na
4 – letni¹ kadencjê.
Art. 22
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, sk³adaj¹ca siê z 3 – 7 osób wybranych przez Zebranie Wiejskie w g³osowaniu spoœród mieszkañców w nim
uczestnicz¹cych.
2. Do obowi¹zków komisji wyborczej nale¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przygotowanie wyborów,
c) przeprowadzenie wyborów,
d) obliczenie g³osów,
e) sporz¹dzenie protoko³u,
f) og³oszenie wyników wyborów.
3. Cz³onek komisji wyborczej nie mo¿e kandydowaæ do
Rady So³eckiej.
4. Z wykonania swoich czynnoœci komisja wyborcza
sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ:
a) sk³ad komisji z podzia³em funkcji,
b) iloœæ osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu,
c) iloœæ kandydatów do Rady So³eckiej,
d) iloœæ g³osów oddanych, w tym wa¿nych i niewa¿nych,
e) iloœæ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych
kandydatów,
f) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani.
Protokó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
Art. 23
1. Kandydowaæ mo¿e sta³y mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
2. Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie
posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec So³ectwa,
uprawniony do g³osowania. Propozycjê sk³adu Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ So³tys.
3. Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej
nieobecnoœci.
4. Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na nich nazwiska kandydatów w kolejnoœci zg³oszenia. Na karcie do g³osowania znajduje siê pieczêæ
okr¹g³a Urzêdu Gminy.
5. Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców
do zamkniêtej urny wyborczej.
6. G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego
nazwisko pozostawi³ nieskreœlone.
7. G³os jest niewa¿ny, je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekreœlona,
b) zawiera wiêksz¹ iloœæ nieskreœlonych kandydatów, ni¿ miejsc w Radzie So³eckiej,
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c) karta do g³osowania jest inna, ni¿ sporz¹dzona
przez komisjê wyborcz¹.
Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje
¿adnych skutków prawnych.
Art. 24
1. Cz³onkami Rady So³eckiej zostaj¹ ci kandydaci, którzy w ramach okreœlonej liczby cz³onków uzyskali
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów od pozosta³ych kandydatów.
2. W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów przeprowadza siê na
tym samym Zebraniu Wiejskim g³osowanie ponowne
spoœród tych kandydatów, je¿eli jest to decyduj¹ce dla
wyboru do sk³adu Rady So³eckiej.
Art. 25
Dokumentacjê z wyborów So³tysa i Rady So³eckiej
przechowuje siê na okres kadencji w archiwum Urzêdu
Gminy.
IX. ODWO£ANIE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
Art. 26
1. O odwo³anie So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków mog¹ z wnioskiem do Wójta
wyst¹piæ mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska³ co najmniej 10% poparcia wyra¿onego podpisami osób uprawnionych do g³osowania w So³ectwie.
2. Z wnioskiem o odwo³anie cz³onków Rady So³eckiej
mo¿e wyst¹piæ So³tys.
3. Wniosek mieszkañców lub So³tysa powinien zawieraæ uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie
nadaje siê biegu.
Art. 27
1. O odwo³aniu So³tysa decyduje referendum so³eckie
w g³osowaniu tajnym i bezpoœrednim, przeprowadzonym w So³ectwie.
2. Referendum zarz¹dza Wójt.
3. Referendum jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy³o w nim co
najmniej 30% mieszkañców So³ectwa uprawnionych
do g³osowania.
4. Referendum nale¿y przeprowadziæ w terminie do 45
dni, licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku o odwo³anie So³tysa.
5. Wybory przedterminowe So³tysa przeprowadza siê w
terminie do 30 dni od dnia referendum, w którym odwo³ano So³tysa.
Art. 28
1. Zebranie Wiejskie, w celu przedstawienia wniosku
o odwo³anie Rady So³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków zwo³uje Wójt w sposób okreœlony w art. 13
pkt 3.
2. Przedstawienie wniosku nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba ¿e zainteresowany nie przybêdzie na Zebranie Wiejskie bez podania wa¿nej przyczyny.
Zebranie Wiejskie obowi¹zane jest wys³uchaæ wszystkich wyjaœnieñ.
3. Przedterminowego wyboru cz³onka Rady So³eckiej
dokonuje siê na tym samym Zebraniu, na którym
cz³onka Rady So³eckiej odwo³ano.

X. WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE
Art. 29
1. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê z pe³nienia funkcji w trakcie kadencji.
2. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny, powoduj¹ce niemo¿noœæ sprawowania funkcji So³tysa, jak:
1) utrata prawa wybieralnoœci lub brak tego prawa w
dniu wyborów;
2) prawomocny wyrok s¹du, orzeczony za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej;
3) œmieræ
jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Wójta wyborów uzupe³niaj¹cych z powodu wygaœniêcia mandatu.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej zarz¹dza siê
na wniosek So³tysa.
Art. 30
Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych dla wyborów.
Art. 31
1. Kadencja So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wybranego w wyborach uzupe³niaj¹cych koñczy siê wraz z
kadencj¹ organów so³ectwa.
2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê,
je¿eli do wyborów na now¹ kadencjê pozosta³o mniej
ni¿ 3 miesi¹ce.
XI. NADZÓR I KONTROLA
Art. 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy.
2. Nadzór bie¿¹cy nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawuje
Wójt Gminy. Wójt mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub wstrzymaæ decyzjê So³tysa, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem, o
czym zawiadamia Radê Gminy. Uchwa³ê Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ Rada Gminy na najbli¿szej sesji.
3. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach So³tysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Radê Gminy na najbli¿szej sesji je¿eli swoim postêpowaniem narusza on
przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków
lub dopuœci³ siê przestêpstwa, a jego wina nie budzi
w¹tpliwoœci, Rada Gminy postanawia o referendum
w sprawie odwo³ania So³tysa po jego wys³uchaniu,
bezskutecznym wezwaniu do z³o¿enia wyjaœnieñ lub
odmowie z³o¿enia wyjaœnieñ.
4. W przypadku zawieszenia So³tysa w czynnoœciach,
Zebranie Wiejskie w trybie art. 13 pkt 3 zwo³uje Wójt.
5. Rada Gminy ma prawo ¿¹dania od Wójta niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych organizacji i
funkcjonowania So³ectwa oraz mo¿e dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w zebraniach organów So³ectwa, dokonywaæ oceny pracy organów samorz¹du
mieszkañców wsi oraz organizowaæ wymianê doœwiadczeñ w tym zakresie.
XII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Art. 33
Zmiany niniejszego statutu mo¿e dokonaæ Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
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Art. 34
Interpretacjê statutu przeprowadza Rada Gminy na
wniosek Wójta, Radnego, So³tysa, Rady So³eckiej.
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ZARZ¥DZENIE Nr 20
DYREKTORA URZÊDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 29 wrzeœnia 2005 r.
w sprawie okreœlenia granic pasa technicznego na terenie gminy Hel (powiat: Puck, województwo: pomorskie)
Na podstawie art. 47 w zwi¹zku z art. 36 ust 5 ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 oraz Nr 273, poz. 2703)
oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia
2003 r. w sprawie okreœlenia minimalnej i maksymalnej
szerokoœci pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz.U. Nr 89, poz. 820) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Okreœla siê granice pasa technicznego na terenie gminy Hel (pow. Puck, woj. pomorskie) poprzez og³oszenie
numerów ewidencyjnych dzia³ek wchodz¹cych w sk³ad
pasa technicznego (stan ewidencyjny na dzieñ
23.08.2005 r.):
Miasto: Hel
1) Ark. Mapy 1 – dzia³ki: 1/1, czêœæ 2/1, czêœæ 2/3, 6/4,
6/7, czêœæ 6/8, 6/9, czêœæ 6/11, 7/1, 8/1, czêœæ 13/1,
14/1, 14/2;

2) Ark. Mapy 2 – dzia³ki: 15/1, czêœæ 22/1, czêœæ 22/14,
24/5, 24/6, 24/7, 24/8, czêœæ 628;
3) Ark. Mapy 3 – dzia³ki: 25/3, 32/9, czêœæ 32/21, czêœæ
32/22, 33/3, 33/4, czêœæ 628;
4) Ark. Mapy 4 – dzia³ki: 34/3, czêœæ 35/13, 111/3, 111/5,
184/2, czêœæ 184/3, 184/4, 184/5, 184/6, 185/3, 185/4,
185/5, 185/6, 185/7, czêœæ 581/1, czêœæ 581/2, czêœæ
581/3, czêœæ 581/4, 581/5, 581/6, 581/7;
5) Ark. Mapy 10 – dzia³ki: czêœæ 515/1, 515/2, 515/3,
515/4, czêœæ 515/5, 516, 526/2, czêœæ 526/4, czêœæ
526/6, 527, 528, 529, 531, 532, 533, czêœæ 534/1,
534/2, 536, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558,
559, 560, 561, 562/1, 562/2, 562/3;
6) Ark. Mapy 11 – dzia³ki: czêœæ 566/5, 568/5, czêœæ
574/4.
§2
Materia³y kartograficzne z naniesion¹ granic¹ pasa
technicznego i dane geodezyjne znajduj¹ siê w Oœrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pucku oraz
w archiwum geodezyjnym Urzêdu Morskiego w Gdyni.
§3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
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