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UCHWA£A Nr XIX/130/2004
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie okreœlenia w drodze regulaminu zasad wynagradzania nauczycieli szkó³ prowadzonych przez
Gminê Morzeszczyn
Dzia³aj¹c na podstawie art.30 ust. 6 i art.54 ust. 3 i 7
oraz art. 70a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112; zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304,
Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 ; z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 179, poz. 1845 ), zwanej dalej „Kart¹ Nauczyciela”, w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z
1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zmianami) oraz przepisami Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoœci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk
oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania
dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych
warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków
zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz.U. Nr 39
poz. 455 z póŸ. zm.) zwanym dalej „rozporz¹dzeniem”,
Rada Gminy w Morzeszczynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Tabelê zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a tak¿e zasady ustalania wysokoœci wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko dyrektora, okreœla rozporz¹dzenie.
§2
Wysokoœæ, warunki oraz zasady wyp³acania nauczycielom:
1) nagród jubileuszowych,
2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
3) zasi³ku na zagospodarowanie,
4) odpraw z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy,
5) odpraw z tytu³u przejœcia na emeryturê lub rentê,
6) œrodków na dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, okreœlaj¹ odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporz¹dzenia.
§3
Dla nauczycieli ustala siê regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom szkó³, oddzia³ów przedszkolnych prowadzonych
przez Gminê Morzeszczyn dodatków: za wys³ugê lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego w
brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.

§4
Traci moc Uchwa³a Nr XIX/99/2000 Rady Gminy w
Morzeszczynie z dnia 30 sierpnia 2000 r.w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu
okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, zasady
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœci, szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r. do
dnia 31 grudnia 2005 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XIX/130/2004
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 1 grudnia 2004 r.
Regulamin
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach na terenie gminy Morzeszczyn
Postanowienia wstêpne
§1
1. Wysokoœæ wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzale¿niona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajêæ
obowi¹zkowych, a wysokoœæ dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakoœci œwiadczonej pracy, wykonywania dodatkowych zadañ lub zajêæ,
powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji
oraz trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy.
2. Œrednie wynagrodzenie nauczyciela sta¿ysty stanowi co najmniej 82% kwoty bazowej okreœlanej dla
pracowników pañstwowej sfery bud¿etowej na podstawie art. 5 pkt. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 23 grudnia 1999r. o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz.1255, z póŸn.
zm. ), ustalanej corocznie w ustawie bud¿etowej.
3. Œrednie wynagrodzenie pozosta³ych nauczycieli stanowi dla :
a) nauczyciela kontraktowego – 125%,
b) nauczyciela mianowanego – 175%,
c) nauczyciela dyplomowanego – 225%
wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.
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4. Nauczycielom przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze w zale¿noœci od stopnia awansu zawodowego i
posiadanych kwalifikacji, zgodnie z „Tabel¹ zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego” stanowi¹c¹ za³¹cznik do Rozporz¹dzenia MEN z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoœci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz
dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i
uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê
przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i
innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat ( Dz. U. Nr 39, poz.455 z póŸ. zm.).
§2
1. Wynagrodzenie nauczycieli, oprócz wynagrodzenia
zasadniczego, o którym mowa w § 1 sk³ada siê z:
1) dodatków : za wys³ugê lat, funkcyjnego, motywacyjnego oraz za warunki pracy oraz zajêcia dodatkowe;
2) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw;
3) nagród i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy, z wy³¹czeniem œwiadczeñ z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych i
dodatków socjalnych okreœlonych w art. 54 Karty
Nauczyciela.
Dodatek za wys³ugê lat
§3
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat,
w wysokoœci 1% wynagrodzenia zasadniczego za
ka¿dy rok pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych poczynaj¹c od czwartego roku pracy, z tym ¿e
dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zak³adach pracy, bez wzglêdu na
sposób ustania stosunku pracy.
3. Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednoczeœnie w wiêcej ni¿ jednym stosunku pracy okresy uprawniaj¹ce
do dodatku za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla

Poz. 514

ka¿dego stosunku pracy, z zastrze¿eniem ust. 4. Do
okresu zatrudnienia uprawniaj¹cego do dodatku za
wys³ugê lat nie wlicza siê okresu pracy w innym zak³adzie, w którym pracownik jest lub by³ jednoczeœnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegaj¹ zaliczeniu okresy podstawowego
zatrudnienia.
4. Nauczycielowi pozostaj¹cemu w stosunku pracy jednoczeœnie w kilku szko³ach w wymiarze ³¹cznie nie
przekraczaj¹cym obowi¹zuj¹cego nauczyciela wymiaru zajêæ, do okresów uprawniaj¹cych do dodatku
za wys³ugê lat w ka¿dej ze szkó³ zalicza siê okresy
zatrudnienia, o których mowa w ust. 2.
5. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa
do dodatku za wys³ugê lat zalicza siê okresy pracy
wykonywanej w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa
obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ (czasu pracy) oraz
okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty
Nauczyciela.
6. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê tak¿e inne okresy, je¿eli z mocy
odrêbnych przepisów podlegaj¹ one wliczeniu do
okresu pracy, od którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze.
7. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
— pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel naby³ prawo do dodatku,
— za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku
nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
8. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry.
Dodatek funkcyjny
§4
1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora szko³y, dyrektora i wicedyrektora zespo³u szkó³, kierownika œwietlicy,
2) wychowawstwo klasy,
3) funkcjê opiekuna sta¿u,
4) funkcjê doradcy metodycznego lub nauczyciela–konsultanta.
§5
Wysokoœæ dodatku funkcyjnego okreœla tabela uwzglêdniaj¹ca m.in. wielkoœæ szko³y, jej warunki organizacyjne,
wyniki pracy, a w przypadku wychowawcy klasy iloœæ
uczniów w oddziale oraz etap edukacyjny danej klasy.

Tabela stawek dodatków funkcyjnych
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§6

Dodatek motywacyjny

1. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala organ prowadz¹cy, a dla pozosta³ych funkcji dyrektor szko³y.
2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przys³uguje tylko jeden dodatek funkcyjny,
o którym mowa w § 5 w tabeli stawek dodatków funkcyjnych, a w razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków funkcyjnych przys³uguje dodatek
wy¿szy.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po 3 miesi¹cach nieobecnoœci dyrektora szko³y
z przyczyn innych ni¿ urlop wypoczynkowy.

§ 11

§7
1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego lub okreœlonej funkcji, a je¿eli powierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od
tego dnia.
2. Wynagrodzenie za dodatki funkcyjne wyp³aca siê
miesiêcznie z góry.
§8
Nauczycielom, którym powierzono funkcje wymienione w § 4 na czas okreœlony, trac¹ prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem tego okresu, a w razie wczeœniejszego odwo³ania – z koñcem miesi¹ca, w którym
nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
§9
Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych przyczyn obowi¹zków,
do których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego
dnia miesi¹ca – od tego dnia.
§ 10
Nauczycielom oddzia³ów przedszkolnych przys³uguje
wynagrodzenie za wychowawstwo tylko za jeden oddzia³
(grupê) niezale¿nie od liczby oddzia³ów (grup), w których prowadz¹ zajêcia. Nauczycielom zatrudnionym w
niepe³nym wymiarze zajêæ, przys³uguje dodatkowe wynagrodzenie za wychowawstwo w wysokoœci proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

1. Nauczycielowi, w wypadkach uzasadnionych szczególnymi osi¹gniêciami dydaktycznymi, wychowawczymi lub opiekuñczymi, jakoœci¹ œwiadczonej pracy,
ocen¹ pracy oraz zaanga¿owaniem w realizacjê czynnoœci i zajêæ mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony, nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿ 1 rok.
3. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
ustala dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y organ
prowadz¹cy szko³ê, w ramach posiadanych œrodków
finansowych.
§ 12
Na realizacjê dodatku motywacyjnego zabezpieczone
zostan¹ œrodki w wysokoœci do 15% jednak nie mniej ni¿
5%, planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.
§ 13
1. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycielowi do wysokoœci 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Nauczycielowi rozpoczynaj¹cemu pracê dodatek motywacyjny mo¿e zostaæ przyznany po roku pracy.
3. Nauczyciel uzyskuje prawo do wyp³aty dodatku z
dniem pierwszego tego miesi¹ca, od którego dodatek zosta³ przyznany.
§ 14
1. Zmniejszenie lub pozbawienie dodatku motywacyjnego nastêpuje, gdy nauczyciel w okresie poprzedzaj¹cym ustalenie dodatku:
1. nie œwiadczy pracy d³u¿ej ni¿ przez 30 dni roboczych z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim, urlopie zdrowotnym, bezp³atnym lub
wychowawczym,
2. pope³nia znacz¹ce zaniedbania w pracy dydaktyczno–wychowawczej i opiekuñczej,
3. otrzyma³ negatywn¹ ocenê pracy.
2. Decyzjê o przyznaniu lub odebraniu dodatku motywacyjnego podejmuje dyrektor szko³y. Mo¿e on zasiêgaæ opinii kolegium kierowniczego i innych organów
szko³y.
3. O przyznaniu lub odebraniu dodatku motywacyjnego
nauczyciel zostaje poinformowany na piœmie z uzasadnieniem zawieraj¹cym pouczenie o mo¿liwoœci
odwo³ania siê. Pismo odwo³awcze nale¿y sk³adaæ w
terminie do 7 dni od daty otrzymania decyzji do kolegium kierowniczego szko³y, za poœrednictwem dyrektora.
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4. Odwo³anie nauczyciela zostanie rozpatrzone przez
kolegium kierownicze szko³y, po zasiêgniêciu opinii
organizacji zwi¹zkowych, w terminie do 14 dni od
daty z³o¿enia odwo³ania. Decyzja podjêta po rozpatrzeniu odwo³ania jest ostateczna.
5. Odebranie dodatku motywacyjnego nastêpuje od
dnia pierwszego miesi¹ca nastêpuj¹cego po dacie
powziêcia wiadomoœci o powy¿szym.
6. Ponowne przyznanie dodatku motywacyjnego mo¿e nast¹piæ po up³ywie co najmniej 6 miesiêcy od
daty odebrania.
§ 15
1. Podstawê przyznania dodatku motywacyjnego oraz
ustalenia jego wysokoœci stanowi wype³nianie zadañ
nauczyciela i wychowawcy, a w szczególnoœci:
1. realizacja programu kszta³cenia, wychowania i
opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i
zespo³ach, szko³ach,
2. osi¹ganie wysokich efektów kszta³cenia i wychowania,
3. merytoryczne przygotowanie do zajêæ, wykorzystanie czasu lekcji, stosowanie aktywizuj¹cych
metod nauczania, wykorzystanie œrodków dydaktycznych, indywidualizacja procesu uczenia siê
uczniów,
4. stosowanie wewn¹trzszkolnego i przedmiotowego
systemu oceniania,
5. wzbogacanie warsztatu pracy, a zw³aszcza troska
o estetykê pracowni, otoczenia szko³y, tworzenie
i pozyskiwanie pomocy dydaktycznych, stosowanie nowoczesnych metod nauczania, innowacje
pedagogiczne, programy autorskie,
6. podnoszenie swoich kwalifikacji, m.in. poprzez
kursy doskonal¹ce, studia zaoczne, podyplomowe, zebrania metodyczne, lekcje pokazowe, samokszta³cenie,
7. przestrzeganie praw uczniów,
8. dzia³alnoœæ na rzecz integracji zespo³u klasowego
wycieczki, wyjœcia do kina, teatru,
9. mo¿liwie pe³ne poznanie warunków ¿ycia wychowanków, zabieganie o pomoc dla uczniów,
10. wspó³dzia³anie z innymi nauczycielami – koordynacja dzia³añ wychowawczych,
11. wspó³dzia³anie z pedagogiem szkolnym i poradni¹ w celu uzyskania wszechstronnej wiedzy o wychowankach i zapewnienia im mo¿liwoœci szerokiej
pomocy,
12. dyscyplina pracy:
a) punktualnoœæ rozpoczynania i koñczenia zajêæ,
b) pe³nienie dy¿urów,
c) nadzór nad uczniami w czasie lekcji,
d) aktywny udzia³ w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
e) skrupulatne i terminowe wykonywanie przydzielonych obowi¹zków,
f) kszta³towanie w³aœciwej atmosfery pracy,
g) dyspozycyjnoœæ,
13. prowadzenie dokumentacji szkolnej:
a) bie¿¹ce prowadzenie zapisów w dziennikach
zajêæ,
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b) wype³nianie arkuszy ocen,
c) opracowanie rozk³adów materia³u, konspektów zajêæ, planów pracy wychowawczej, planów pracy.
14. efektywn¹ wspó³pracê z rodzicami:
a) utrzymywanie kontaktów indywidualnych z rodzicami,
b) prowadzenie zebrañ, prelekcji, lekcji otwartych
dla rodziców,
c) uczestnictwo rodziców w ¿yciu klasy, szko³y (wycieczki, zabawy),
d) u³atwianie kontaktów rodzicom z innymi nauczycielami,
e) rozwi¹zywanie konfliktów.
15. zaanga¿owanie w pracê szko³y, tworzenie jej pozytywnego wizerunku w œrodowisku:
a) organizacja imprez klasowych, dla poziomu klas,
ogólnoszkolnych i dla œrodowiska,
b) prowadzenie zajêæ pozalekcyjnych: kó³ zainteresowañ, wycieczek, organizacja konkursów itp.,
c) opieka nad organizacjami szkolnymi,
d) wype³nianie dodatkowych czynnoœci i zadañ
przydzielonych w planie pracy szko³y oraz wynikaj¹cych z bie¿¹cych potrzeb,
e) przewodniczenie zespo³om przedmiotowym,
f) udzia³ w pracach Rady Pedagogicznej: przewodniczenie komisjom, protoko³owanie obrad,
przygotowanie, opracowanie materia³ów,
g) wspó³praca z instytucjami kulturalnymi i organizacjami spo³ecznymi,
h) nowatorstwo pedagogiczne.
§ 16
Metoda oceniania pracy nauczyciela, jego dorobku i
osi¹gniêæ, od których zale¿y przyznanie dodatku motywacyjnego i jego wysokoœæ nale¿y do kompetencji dyrektora szko³y.
Dodatki za warunki pracy
§ 17
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, okreœlonych w
odrêbnych przepisach, w wysokoœci do 50% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2. W razie zbiegu tytu³ów do dodatków okreœlonych w
ust. 7 nauczycielowi przys³uguje prawo do obu lub
wiêcej dodatków.
3. Wysokoœæ dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala
dyrektor szko³y, a w stosunku do dyrektora szko³y –
organ prowadz¹cy szko³ê, bior¹c pod uwagê stopieñ
trudnoœci, uci¹¿liwoœci oraz szkodliwoœci dla zdrowia realizowanych zajêæ lub wykonywanych prac.
4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany oraz w okresie niewykonywania
pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie liczone
jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.
5. Dodatek wyp³aca siê w ca³oœci, je¿eli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych oraz szko-
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dliwych dla zdrowia ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar
zajêæ oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych
warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ. Dodatek
wyp³aca siê w odpowiedniej czêœci, je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia wa-

§ 18
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doraŸnego zastêpstwa ustala siê, z zastrze¿eniem ust. 4, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z
dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraŸnego zastêpstwa odbywa siê w takich warunkach) przez
miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
lub doraŸnego zastêpstwa nauczyciela.
2. Wysokoœæ stawki wynagrodzenia zasadniczego za
jedn¹ godzinê przeliczeniow¹ dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o
którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela,
oblicza siê, dziel¹c odpowiedni¹ minimaln¹ stawkê
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikaj¹c¹ z tabeli, o której mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu,
przez miesiêczn¹ liczbê godzin bêd¹c¹ wynikiem pomno¿enia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin, okreœlonej w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, przez 4,16 – z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin,
w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija
siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
3. Wysokoœæ minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa a
art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza siê mno¿¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹
godzinê przeliczeniow¹ ustalon¹ zgodnie z ust. 2,
poprzez miesiêczn¹ liczbê godzin bêd¹c¹ wynikiem
pomno¿enia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin przez 4,16 – z zaokr¹gleniem do pe³nych
godzin, w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny
pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinê doraŸnego
zastêpstwa ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie
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runkach tylko czêœæ obowi¹zuj¹cego wymiaru lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.
6. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
7. Wykaz trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy oraz
wysokoœæ dodatków za pracê w tych warunkach
przedstawia poni¿sza tabela.

z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w godzinach doraŸnego zastêpstwa odbywa siê w takich warunkach) przez miesiêczn¹ liczbê godzin
realizowanego wymiaru zajêæ.
5. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 4, uzyskuje siê mno¿¹c tygodniowy
obowi¹zkowy lub realizowany wymiar godzin przez
4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji
roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ
w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³
ich realizowaæ z przyczyn, le¿¹cych po stronie pracodawcy, w tym w szczególnoœci w zwi¹zku z: zawieszeniem zajêæ z powodu klêski ¿ywio³owej lub
mrozów, wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ – traktuje siê jak godziny
faktycznie odbyte.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹
w œrodku tygodnia – za podstawê ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42
ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub
1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie
mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
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8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
Nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród
§ 19
1. Tworzy siê specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za osi¹gniêcia dydaktyczno–wychowawcze w wysokoœci co najmniej 1% rocznego planowanego
funduszu wynagrodzeñ z przeznaczeniem na wyp³aty nagród przyznawanych przez wójta i dyrektorów
szkó³.
2. Ca³oœæ funduszu nagród ulega podzia³owi wed³ug
procentowego przelicznika:
a) 20% na nagrody przyznawane dyrektorom przez
Wójta gminy,
b) 80% na nagrody przyznawane nauczycielom przez
dyrektora szko³y.
3. Nagrody otrzymuj¹ nauczyciele za szczególne osi¹gniêcia dydaktyczno–wychowawcze, a zw³aszcza:
1. w zakresie pracy wychowawczej za dzia³alnoœæ
na rzecz:
— integracji klasy, aktywnoœci spo³ecznej uczniów,
— udzia³u uczniów w zajêciach pozalekcyjnych,
— prowadzenia urozmaiconej dzia³alnoœci wychowawczej,
2. w zakresie pracy dydaktycznej za osi¹ganie stwierdzonych, przynajmniej dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu, zakwalifikowaniu uczniów
do konkursów i olimpiad przedmiotowych, itp.,
3. w zakresie pracy opiekuñczej, polegaj¹cej na:
— zapewnianiu pomocy i opieki uczniom bêd¹cym
w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej,
— prowadzeniu dzia³alnoœci maj¹cej na celu zwalczanie wœród m³odzie¿y narkomanii, alkoholizmu i chuligañstwa,
4. organizowanie wspó³pracy szko³y z placówkami
kulturalnymi, naukowymi, z zak³adami pracy,
5. udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych m³odym nauczycielom,
6. kierowanie zespo³em samokszta³ceniowym, prowadzenie lekcji kole¿eñskich.
4. Nauczycielom nagrody przyznaje dyrektor szko³y,
przynajmniej raz w roku, np. z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Wnioski z uzasadnieniem oraz proponowan¹ wysokoœci¹ nagrody sk³ada wicedyrektor szko³y dla nauczycieli, nad którymi sprawuje nadzór
pedagogiczny. Dyrektor szko³y mo¿e przyznaæ nagrodê nauczycielom z w³asnej inicjatywy. Wnioski, o
których mowa wy¿ej powinny byæ zaopiniowane przez
zak³adowe organizacje zwi¹zkowe.
5. Nauczyciel, któremu zosta³a przyznana nagroda,
otrzymuje pismo o jej przyznaniu wraz z uzasadnieniem, którego odpis zamieszcza siê w jego aktach
osobowych.
6. Dyrektor szko³y, przynajmniej raz w roku informuje
radê pedagogiczn¹ o wykorzystaniu funduszu nagród, w tym o liczbie i wysokoœci przyznanych nagród.
7. Dyrektor szko³y wystêpuje z wnioskiem do wójta gminy o przyznanie nagrody ministra lub kuratora oœwia-
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ty dla wyró¿niaj¹cych siê w pracy dydaktyczno–wychowawczej i opiekuñczej nauczycieli zatrudnionych
w kierowanej przez niego placówce. Nagrodê ministra lub kuratora otrzymuje nauczyciel, który osi¹gn¹³ licz¹ce siê w skali województwa wyniki w pracy
pedagogicznej.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§ 20
1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
na terenie gminy, w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w szkole przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, o którym
mowa w art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 21
1. Dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest co miesi¹c w
wysokoœci uzale¿nionej od liczby cz³onków rodziny:
1) w wysokoœci 4,2% wynagrodzenia nauczyciela
sta¿ysty – mgra z przygotowaniem pedagogicznym dla 1 osoby,
2) w wysokoœci 6% wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty – mgra z przygotowaniem pedagogicznym
dla 2 osób,
3) w wysokoœci 8% wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty – mgra z przygotowaniem pedagogicznym
dla 3 osób,
4) w wysokoœci 9% wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty – mgra z przygotowaniem pedagogicznym
dla 4 i wiêcej osób.
§ 22
1. Kwoty przypadaj¹cego dodatku mieszkaniowego zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,49 z³ pomija siê, a kwotê od 0,50 z³ zaokr¹gla
siê do pe³nego z³otego.
2. Do cz³onków rodziny, o których mowa w § 21 zalicza
siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci, a tak¿e rodziców
pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym, przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokoœci
okreœlonej w § 21. Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹
pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.
4. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi
niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego.
5. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
z³o¿ono wniosek o jego przyznanie.
§ 23
1. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nieœwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w
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przypadku jednak gdy z nauczycielem powo³anym
do s³u¿by zawarta by³a umowa o pracê na czas okreœlony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca
okresu, na który umowa ta zosta³a zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrêbnych przepisach.
§ 24
1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wniosek nauczyciela (dyrektora szko³y) lub na wspólny wniosek
nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³¿onkami, z uwzglêdnieniem § 21.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a
dyrektorowi szko³y – organ prowadz¹cy szko³ê.
3. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u.
Wynagrodzenie za zajêcia dodatkowe
§ 25
1. Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, którzy w
dniu wolnym od pracy realizuj¹ planowane i odpowiednio udokumentowane, zorganizowane zajêcia
dydaktyczne i opiekuñczo–wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie wiêcej jednak
ni¿ 6 godzin.
2. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze,
sprawuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór nad
przebiegiem zajêæ dydaktyczno–wychowawczych i
opiekuñczych, nie przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.
§ 26
1. Za analizê i ocenê pisemnych prac i zajêæ uczniowskich z jêzyka polskiego, pocz¹wszy od czwartej klasy szko³y podstawowej, nauczycielowi przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoœci:
1) od 2 do 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty, mgra z przygotowaniem pedagogicznym – w szkole podstawowej,
2) od 3 do 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty, mgra z przygotowaniem pedagogicznym – w gimnazjum.
2. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 przys³uguje
nauczycielowi, je¿eli realizuje zajêcia w obowi¹zkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajêæ w
niepe³nym wymiarze lub ponad obowi¹zkowy wymiar
w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym szko³y, wynagrodzenie przys³uguje w stosunku proporcjonalnym do
realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z
jêzyka polskiego.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom korzystaj¹cym ze zni¿ek
godzin, doradcom metodycznym i konsultantom wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 przys³uguje wy³¹cznie w takim stosunku, w jakim realizowany przez
nich wymiar godzin jêzyka polskiego pozostaje do
pe³nego wymiaru godzin nauczyciela danej szko³y.
4. Wynagrodzenie za zajêcia, o których mowa w ust. 1
wyp³aca siê miesiêcznie z góry.

Dodatek wiejski
§ 27
1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przys³uguje odrêbny dodatek wiejski.
2 Dodatek wiejski przyznaje dyrektor szko³y w wysokoœci
od 10% do 25% stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela. Zwiêkszenie dodatku wiejskiego uzale¿nione jest od deficytu kadrowego na terenie gminy.
3. Dodatek wiejski wyp³aca siê miesiêcznie z do³u.
§ 28
1. Wydziela siê fundusz, o którym mowa w art. 72.
ust. 1 Karty Nauczyciela w wysokoœci 0,3% planowanych rocznych œrodków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc
zdrowotn¹ dla nauczycieli korzystaj¹cych z opieki
zdrowotnej.
2. Tryb i zasady podzia³u funduszu okreœlaj¹ komisje
zdrowotne powo³ane przez dyrektora szko³y.
§ 29
Dodatki mieszkaniowy i wiejski nie s¹ sk³adnikami wynagrodzenia nauczyciela i nie wchodz¹ w sk³ad przeciêtnego wynagrodzenia nauczyciela.
Postanowienia koñcowe
§ 30
1. W zakresie spraw dotycz¹cych wynagrodzenia wynikaj¹cego ze stosunku pracy, nie uregulowanych niniejszym regulaminem, maj¹ zastosowanie przepisy:
Kodeksu pracy, ustawy – Karta Nauczyciela oraz
przepisy wykonawcze wydane w oparciu o Kartê Nauczyciela.
2. Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
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UCHWA£A Nr XVIII/287/04
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 wrzeœnia 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXX/251/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 17 grudnia 1996 roku dotycz¹cej wprowadzenia zasad odp³atnoœci za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminê Kartuzy.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.8 oraz art. 40 ust. 1
i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
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) oraz art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28
poz. 153, Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759,
Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19
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poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120
poz. 1268, Nr 122 poz. 1320; z 2001 r. Nr 111 poz. 1194,
Nr 144 poz. 1615; z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113
poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683; z 2003 r.
Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304
i Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 99 poz. 1001, Nr 145
poz. 1532, Nr 162 poz. 1690 i Nr 173 poz. 1808). Rada
Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XXX/251/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia zasad odp³atnoœci za korzystanie z przedszkoli
prowadzonych przez Gminê Kartuzy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w § 1 ust. 1 wyrazy “najni¿szego wynagrodzenia pracowników og³aszanego Zarz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dzienniku urzêdowym –
Monitor Polski “ zastêpuje siê wyrazami “ minimalnego wynagrodzenia ustalonego stosownie do przepisów art. 2 ust. 4 lub ust. 5 ustawy z dnia 10 paŸdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracê (Dz.U. Nr 200 poz. 1679).
2. w § 2 dodaje siê pkt.2 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
“Rodzice mog¹ byæ zwolnieni z 50% kwoty op³aty
sta³ej za przedszkole, gdy ich dziecko korzysta z
opieki przedszkola po zajêciach szkolnych w oddziale przedszkolnym w wymiarze 4 godzin dziennie”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹cy Rady
W. Czarnecki
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UCHWA£A Nr XVIII/295/04
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 wrzeœnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/217/03 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dziennik
Urzêdowy Województwa Pomorskiego Nr 158 z dnia
12 grudnia 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001
Nr 142 poz. 1591 zmiany Dz.U.z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr. 214 poz. 1806,
Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568 z
2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1209) oraz
art. 13 ust. 1 pkt 1 i art 13 b ustawy o drogach publicznych
(Dz.U z 2000 r. Nr 71, poz. 838 zm. Nr 86, poz. 958,
Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 12, poz. 136, Nr 125,
poz 1371 z 2002 r. Nr 25, poz. 253 Nr 41, poz. 365 Nr, 62
poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113,
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poz. 984, Nr 216, poz. 1826 z 2003 r. Nr 80 poz. 717
i 721, Nr. 200 poz. 1953 Nr 217 poz. 2124 i z 2004 r.
Nr 173 poz. 1808). Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XV/217/03 Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wysokoœci
op³at za p³atne miejsca postojowe na terenie miasta Kartuzy, w § 1 dodaje siê pkt 3 o treœci:
3. Parking po³o¿ony przy drodze dojazdowej do Centrum Handlowego “Kaszebe” przy ul. Dworcowej.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
W. Czarnecki
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UCHWA£A Nr XVIII/296/04
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 wrzeœnia 2004 r.
w sprawie zaliczenia ul. Koœciuszki, Rynek, Majkowskiego i Dworcowej do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jt. Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, zm. Nr 86, poz. 958,
Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 12, poz. 136, Nr 125,
poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 62, poz. 554, Nr 74,poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124,
z 2004 r. Nr 173, poz. 1808). Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala co nastêpuje
§1
Do kategorii dróg gminnych zalicza siê po³o¿one na
terenie miasta Kartuzy ulice Koœciuszki, Rynek, Dworcowa i Majkowskiego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
pod warunkiem podjêcia przez Radê Powiatu Kartuskie-
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go uchwa³y w sprawie pozbawienia ulic Koœciuszki, Rynek, Dworcowa i Majkowskiego charakteru dróg powiatowych w terminie do 30 wrzeœnia 2004r oraz podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. Czarnecki
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UCHWA£A Nr XXI/105/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2005.
Na podstawie art18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz.74 z póŸniejszymi
zmianami), art.124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014)
oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) – Rada Gminy Nowa Karczma postanawia:

2. Uchwaliæ plan rozchodów œrodków specjalnych i zak³adów bud¿etowych na kwotê 95.200, – z³
jak w za³¹czniku nr 5
§7
1. Uchwaliæ plan dochodów z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych na kwotê
60.000,– z³
2. Uchwaliæ plan wydatków na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na kwotê 60.000,– z³
§8
Upowa¿niæ Wójta Gminy do dokonywania zmian wydatków bud¿etowych w ramach dzia³u.
§9
Upowa¿niæ wójta gminy do zaci¹gania d³ugu do kwoty 500.000,– z³ oraz do sp³aty zobowi¹zañ gminy.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 01.01.2005 i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

§1
Uchwaliæ dochody bud¿etu gminy na rok 2005 w kwocie 11 044 091,– z³
w tym:
— Subwencja 5.777.037,–
— dotacje celowe 1.485.570,–
— z tytu³u podatków i op³at 2.854.919,–
— wp³ywy z mienia i pozosta³e 926.565,–
jak w za³¹czniku nr 1 i 2
§2
Uchwaliæ wydatki bud¿etu na rok 2005 na kwotê
11.044.091, – z³ w tym:
— p³ace i pochodne – 5.173.831,– z³
— wydatki na inwestycje – 790.000,–.z³
— dotacje dla jedn. pozabud¿etowych – 254.800,– z³
jak w za³¹czniku nr 3 i 4
§3
Ustala siê rozchody bud¿etu gminy z tytu³u sp³aty po¿yczki z WFOŒ i GW na kwotê 336.000,– z³ (§ 992)
§4
1. Uchwala siê rezerwê bud¿etow¹ ogóln¹ w kwocie
57.332,– z³.
2. Uchwala siê rezerwê celow¹ na wspieranie inicjatyw
so³eckich w kwocie 47.000,– z³
§5
1. Uchwaliæ przychody Gminnego Funduszu Ochrony
Œrodowiska na kwotê 8.000,– z³.
2. Uchwaliæ plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska na kwotê 8.500,– z³
jak w za³¹czniku nr 6
§6
1. Uchwaliæ plan przychodów œrodków specjalnych i
zak³adów bud¿etowych na kwotê 96.100, – z³
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UCHWA£A Nr XXI/ 108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutów so³ectw gminy Nowa
Karczma
Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami: 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 Gminy Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê statuty so³ectw Gminy Nowa Karczma
stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej uchwa³y, jak ni¿ej:
1) so³ectwo Nowa Karczma – za³¹cznik Nr 1,
2) so³ectwo Bêdomin – za³¹cznik Nr 2,
3) so³ectwo Grabowo Koœcierskie – za³¹cznik Nr 3,
4) so³ectwo Grabówko – za³¹cznik Nr 4,
5) so³ectwo Grabowska Huta – za³¹cznik Nr 5,
6) so³ectwo Jasiowa Huta – za³¹cznik Nr 6,
7) so³ectwo Lubañ – za³¹cznik Nr 7,
8) so³ectwo Liniewko Koœcierskie – za³¹cznik Nr 8,
9) so³ectwo Nowy Barkoczyn – za³¹cznik Nr 9,
10) so³ectwo Rekownica – za³¹cznik Nr 10,
11) so³ectwo Stary Barkoczyn – za³¹cznik Nr 11,
12) so³ectwo Szpon – za³¹cznik Nr 12,
13) so³ectwo Sztofrowa Huta – za³¹cznik Nr 13,
14) so³ectwo Skrzyd³owo – za³¹cznik Nr 14,
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15) so³ectwo Szatarpy – za³¹cznik Nr 15,
16) so³ectwo Szumleœ Królewski – za³¹cznik Nr 16,
17) so³ectwo Szumleœ Szlachecki – za³¹cznik Nr 17.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Nowa Karczma stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Nowa Karczma.
§2
1. So³ectwo Nowa Karczma jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcywspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Nowa Karczma dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa Nowa Karczma obejmuje
wsie: Nowa Karczma, Horniki Dolne, Horniki Górne, Horniki Nowe, Olszowy Kierz, Zielona Wieœ, Zimne Zdroje,
Lubieszynek, Liniewko Kaszubskie.
Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania
§4
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
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3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ So³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.
§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
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7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie Wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.

§ 14
1. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
§ 16

W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy,
mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa, Radê So³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê
na Zebraniu Wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.

Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ Rady So³eckiej oraz reprezentowanie So³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania
wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa
obiektów i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania Rady So³eckiej z komisjami Rady Gminy oraz radnymi zamieszka³ymi
na terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.

§ 13

§ 17

1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków Rady So³eckiej ka¿dorazowo okreœla zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, So³tys
przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie Wiejskie lub So³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
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2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada So³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których
mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba,
¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.
§ 21
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.
§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej L uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
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co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.

Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa
§ 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecz-
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nego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Bêdomin stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Bêdomin.
§2
1. So³ectwo Bêdomin jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Bêdomin dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa Bêdomin obejmuje wieœ Bêdomin.
Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania
§4
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
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2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.
§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
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§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;

2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania
wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa
obiektów i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.
§ 17
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
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6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.
§ 21
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.
§ 23
1. Zebranie wiejskie:
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1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla doko-
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nania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.

5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa
§ 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Grabowo Koœcierskie
stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Grabowo Koœcierskie.
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§2
1. So³ectwo Grabowo Koœcierskie jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Grabowo Koœcierskie dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa Grabowo Koœcierskie obejmuje wieœ Grabowo Koœcierskie.
Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania
§4
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakre-
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sie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.
§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
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§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa obiektów
i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;

9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.
§ 17
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
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1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.
§ 21
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.
§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komi-
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sji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
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§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31

wowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.

1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.

Teren dzia³ania so³ectwa Grabówko obejmuje wieœ
Grabówko.

Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa

Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania

§ 32

§4

1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa spra-

Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Grabówko stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Grabówko.
§2
1. So³ectwo Grabówko jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Grabówko
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3

1. Organami So³ectwa s¹:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 26

— 1343 —

1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.
§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
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6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
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2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania
wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa
obiektów i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.

§ 17
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
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4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.
§ 21
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.
§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
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2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
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4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa
§ 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.

5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Grabowska Huta stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Grabowska
Huta.
§2
1. So³ectwo Grabowska Huta jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Grabowska
Huta dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa Grabowska Huta obejmuje
wieœ Grabowska Huta.
Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania
§4
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
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§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.
§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
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1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
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§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania
wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa
obiektów i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.
§ 17
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;

4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.
§ 21
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.
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§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
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2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
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osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa
§ 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Jasiowa Huta stanowi
Samorz¹d Mieszkañców wsi.

2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Jasiowa Huta.
§2
1. So³ectwo Jasiowa Huta jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Jasiowa Huta
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa Jasiowa Huta obejmuje wieœ
Jasiowa Huta.
Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania
§4
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
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2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.
§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
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du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania
wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa
obiektów i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
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8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.
§ 17
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.

2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.
§ 21
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.
§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
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Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
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2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 26

Poz. 519

— 1354 —

Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa

Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania

§ 32

§4

1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.

1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Lubañ stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Lubañ.
§2
1. So³ectwo Lubañ jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Lubañ dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa Lubañ obejmuje wieœ Lubañ.

§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.
§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
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5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.

Poz. 519
§ 13

1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.

§8

§ 15

Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.

Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.

§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.

§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania
wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa
obiektów i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.
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§ 17

§ 21

1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.

1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.

§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.
§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
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§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
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Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31

1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa
§ 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
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6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.
Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Liniewko Koœcierskie
stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Liniewko Koœcierskie.
§2
1. So³ectwo Liniewko Koœcierskie jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Liniewko Koœcierskie dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa Liniewko Koœcierskie obejmuje wieœ Liniewko Koœcierskie.
Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania
§4
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.

§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.
§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
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2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa obiektów
i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
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3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.
§ 17
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
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§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.

3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.

§ 21

§ 26

1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.

§ 22

§ 27

W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.

§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
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§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
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1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa
§ 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.
Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Nowy Barkoczyn stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Nowy Barkoczyn.
§2
1. So³ectwo Nowy Barkoczyn jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
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2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Nowy Barkoczyn dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa Nowy Barkoczyn obejmuje
wieœ Nowy Barkoczyn.
Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania
§4
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.

§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
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Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania
wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa
obiektów i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspól-
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nego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.
§ 17
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
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2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.
§ 21

§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
§ 26

1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.

§ 22

§ 27

W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.

1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.

§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
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3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o – so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
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4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.

§ 31
Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.

1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.

Teren dzia³ania so³ectwa Rekownica obejmuje wsie:
Rekownica, Œledziowa Huta.

Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa

Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania

§ 32

§4

1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.

1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie

Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Rekownica stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Rekownica.
§2
1. So³ectwo Rekownica jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Rekownica
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
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wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.
§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so-

³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
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§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania
wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa
obiektów i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.
§ 17
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
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4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.
§ 21
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.
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§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).

2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
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osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa
§ 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.
Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Stary Barkoczyn stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
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2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Stary Barkoczyn.
§2
1. So³ectwo Stary Barkoczyn jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Stary Barkoczyn dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa Stary Barkoczyn obejmuje
wieœ Stary Barkoczyn.
Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania
§4
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
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2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.
§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach
dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie
samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samo-

rz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania
wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa
obiektów i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
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8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.

1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.

§ 17

§ 21

1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.

1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 20

§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.
§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
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cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.

§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa
§ 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
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2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.

Poz. 519

4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
§6

1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Szpon stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Szpon.

1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych wynikaj¹cych
z potrzeb so³ectwa i przyznanych kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.

§2

§7

1. So³ectwo Szpon jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Szpon dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.

Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.

Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1

§3
Teren dzia³ania so³ectwa Szpon obejmuje wieœ Szpon.
Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania
§4
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.

§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so-
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³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.

§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa obiektów
i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.
§ 17
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
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5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³

Poz. 519

1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.

§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.
§ 21
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.
§ 23
1. Zebranie wiejskie:

Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
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3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka finansowa so³ectwa
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:

1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa
§ 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.
Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Sztofrowa Huta stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Sztofrowa
Huta.
§2
1. So³ectwo Sztofrowa Huta jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
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2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Sztofrowa Huta dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa Sztofrowa Huta obejmuje
wieœ Sztofrowa Huta.
Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania
§4
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.

Poz. 519
§7

Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
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Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania
wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa
obiektów i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);

11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.
§ 17
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wnio-
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sku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.

§ 21

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.

1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.
§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.

§ 26

§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
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Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa
§ 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.

6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.
Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Skrzyd³owo stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Skrzyd³owo.
§2
1. So³ectwo Skrzyd³owo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Skrzyd³owo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa Skrzyd³owo obejmuje wsie:
Skrzyd³owo, Skrzyd³ówko.
Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania
§4
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
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§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.
§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
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2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach doty- cz¹cych
osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do
udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to
uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym
przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa obiektów
i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
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3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.
§ 17
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wy-

rokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których
mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba,
¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.
§ 21
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z so³ectwem.
§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
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2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
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§ 29

1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
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3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa
§ 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.
Za³¹cznik Nr 15
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Szatarpy stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Szatarpy.
§2
1. So³ectwo Szatarpy jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Szatarpy dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).

2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa Szatarpy obejmuje wsie:
Szatarpy, Guzy.
Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania
§4
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.
§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
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2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
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Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12

W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa obiektów
i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
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11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.
§ 17
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.
§ 21
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.
§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
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§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego
i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹: przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od da-
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ty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa
§ 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 26

Poz. 519

— 1388 —

5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.
Za³¹cznik Nr 16
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Szumleœ Królewski stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Szumleœ Królewski.
§2
1. So³ectwo Szumleœ Królewski jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Szumleœ Królewski dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa Szumleœ Królewski obejmuje wieœ Szumleœ Królewski.
Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania
§4
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.

§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.
§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
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2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
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1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa obiektów
i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.
§ 17
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
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6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.

³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.
2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1, powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.

§ 21

§ 26

1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego
i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹: przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.

§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z so³ectwem.
§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so-

§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 26

— 1391 —

3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o– so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
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6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa
§ 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.
Za³¹cznik Nr 17
do Uchwa³y Nr XXI/108/2004
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Statut So³ectwa
Rozdzia³ 1
Nazwa i teren dzia³ania Samorz¹du
Mieszkañców Wsi
§1
1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Szumleœ Szlachecki
stanowi Samorz¹d Mieszkañców wsi.
2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Szumleœ Szlachecki.
§2
1. So³ectwo Szumleœ Szlachecki jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy.
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2. Samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa Szumleœ Szlachecki dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnoœci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
2) Statutu Gminy Nowa Karczma uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Gminy Nowa Karczma.
3) niniejszego Statutu.
§3
Teren dzia³ania so³ectwa Szumleœ Szlachecki obejmuje wieœ Szumleœ Szlachecki.
Rozdzia³ 2
Struktura organizacyjna – zakres dzia³ania
§4
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie;
2) So³tys;
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
3. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub doraŸne organy samorz¹dowe so³ectwa, np. komisje – okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania.
4. Kadencja organów samorz¹du so³ectwa; so³tysa, rady so³eckiej powo³anych przez zebrania wiejskie trwa
4 lata, a kadencjê innych organów okreœla zebranie
wiejskie w akcie powo³ania. Dzia³aj¹ one do wyboru
nowych organów.
§5
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada so³ecka jest organem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ so³tysa.
§6
1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne na terenie so³ectwa,
a w szczególnoœci:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu spraw socjalno–bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
wynikaj¹cych z potrzeb so³ectwa i przyznanych
kompetencji;
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
4) zapewnienie porz¹dku i czystoœci na terenie so³ectwa;
5) w przypadku zaistnienia potrzeby z bud¿etu gminy dysponowanie œrodkami przydzielonymi w bud¿ecie gminy.
2. Samorz¹dowi mieszkañców so³ectwa powierza siê
zarz¹dzanie i korzystanie ze sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoœæ gminy w zakresie i na zasadach okreœlonych w niniejszym statucie.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy
samorz¹du mieszkañców wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a.

§7
Zadania okreœlone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców;
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;
4) wystêpowanie z wnioskiem do rady gminy o rozpatrzenie spraw których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci samorz¹du mieszkañców wsi;
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa, u³atwienie
radnym kontaktów z wyborcami;
6) wspó³pracê z komisjami Rady Gminy, a zw³aszcza
rozpatrywanie przekazanych przez komisjê spraw
dotycz¹cych so³ectwa;
7) udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji spo³ecznych przez
Kodeks postêpowania administracyjnego;
8) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§8
Zebranie wiejskie opiniuje, w czêœci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê gminy do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego;
2) przepisów prawa miejscowego;
3) utrzymania porz¹dku na terenie so³ectwa;
4) dróg wiejskich.
§9
1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego, so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noœci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje je do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê zebranie wiejskie lub so³tysa.
§ 10
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych i organizacji spo³ecznych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo o dopuszczenie samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony,
je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumie-
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nia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych
zadañ, a tak¿e mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
Rozdzia³ 3
So³tys i Rada So³ecka
§ 12
W celu rozwijania aktywnoœci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoœci miêdzy so³ectwem, rad¹ gminy i wójtem gminy, mieszkañcy
so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona so³tysa,radê so³eck¹. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu wiejskim zwo³ywanym przez Wójta Gminy.
§ 13
1. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 – 5 cz³onków.
2. Liczbê cz³onków rady so³eckiej ka¿dorazowo okreœla
zebranie wiejskie.
3. Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest so³tys.
§ 14
1. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
2. So³tys podlega ochronie prawnej jako funkcjonariusz
publiczny.
§ 15
Wybór na now¹ kadencjê ma byæ dokonany w terminie okreœlonym przez Radê Gminy, nie póŸniej jednak
ni¿ w okresie 3 miesiêcy od daty up³ywu kadencji.
§ 16
Do obowi¹zków i kompetencji so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) kierowanie prac¹ rady so³eckiej oraz reprezentowanie so³ectwa;
2) zawieranie na podstawie upowa¿nienia zebrania
wiejskiego, porozumieñ, w sprawie wspólnego korzystania lub udostêpnienia mieszkañcom so³ectwa
obiektów i urz¹dzeñ bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa;
3) wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem œrodkami finansowymi samorz¹du;
4) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i zg³aszania
wniosków w imieniu zebrania wiejskiego lub rady so³eckiej;
5) organizowanie wspó³dzia³ania rady so³eckiej z komisjami rady gminy oraz radnymi zamieszka³ymi na
terenie so³ectwa;
6) branie udzia³u w posiedzeniach zarz¹du organizacji
samorz¹dowych, zawodowych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, zapraszanie przedstawicieli
tych organizacji na posiedzenia rady so³eckiej oraz
organizowanie innej formy wspó³dzia³ania;
7) wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej jak równie¿ opiniowanie wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿noœci;
8) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwianiu spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy
prawne;
9) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej w tym zakresie;
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10) reagowanie, na niezgodne z zasadami wspó³¿ycia
przejawy zachowañ mieszkañców so³ectwa, w tym
dotycz¹ce szczególnie korzystania z dobra wspólnego (dróg, melioracji, oœwietlenia, instalacji wodoci¹gowej, telefonicznej, itp.);
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronnoœci, ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków;
12) przedk³adanie na zebraniach wiejskich informacji o
swej dzia³alnoœci.
§ 17
1. Do obowi¹zków rady so³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci so³tysa.
Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Rada so³ecka w szczególnoœci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du;
3) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorz¹du;
4) opiniuje zasadnoœæ udzia³u samorz¹du mieszkañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;
5) wspó³dzia³a z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.
6) pomaga So³tysowi w zarz¹dzaniu mieniem So³ectwa oraz gospodarowaniu œrodkami finansowymi.
4. Na zebraniu wiejskim so³tys sk³ada informacjê o dzia³alnoœci rady so³eckiej.
§ 18
Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuœci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem s¹du i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego z
wnioskiem o odwo³anie go.
Rozdzia³ 4
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz
warunki wa¿noœci podejmowanych uchwa³
§ 19
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym Samorz¹du Mieszkañców Wsi.
2. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 20
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez radê so³eck¹ z w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu;
2) so³tysa;
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3) Wójta Gminy;
4) 1/3 cz³onków Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów o których mowa w ust. 1pkt 1–3 powinno byæ zwo³ywane
najpóŸniej w terminie 7 dni od daty zg³oszenia wniosku chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy
4. Je¿eli zebranie wiejskie nie zostanie zwo³ane w terminie o którym o którym mowa w pkt 3, zebranie zwo³uje Wójt Gminy.
§ 21
1. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty, mieszkañcy so³ectwa.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku powinien byæ skonsultowany z rad¹ so³eck¹.
5. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 22
W celu udzielenia so³tysowi pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizowaniu zebrañ, wójt gminy wyznacza pracowników urzêdu gminy do kontaktu z
so³ectwem.
§ 23
1. Zebranie wiejskie:
1) wybiera oraz odwo³uje so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz komisjê rewizyjn¹ i inne organy samorz¹du mieszkañców wsi;
2) uchwala roczny plan finansowo – rzeczowy samorz¹du mieszkañców wsi oraz ustala program dzia³ania;
3) rozpatruje sprawozdania z pracy so³tysa i rady so³eckiej;
4) podejmuje uchwa³y w sprawach okreœlonych w
§ 7 pkt 1;
5) realizuje zadania okreœlone w § 8 pkt 1–4
2. Zebranie wiejskie mo¿e upowa¿niæ radê so³eck¹ do
przedstawienia w okresie miêdzy zebraniami opinii w
sprawach okreœlonych w § 8 pkt 1, 2 i 3.
3. Zebranie wiejskie mo¿e uchwaliæ, ¿e rada so³ecka
pe³ni rolê sta³ego komitetu inicjatyw na rzecz miejsca zamieszkania.
Rozdzia³ 5
Tryb wyborów, odwo³anie so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej podczas kadencji
§ 24
1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany wybór
cz³onków rady so³eckiej, so³tysa oraz cz³onków komisji rewizyjnej, zwo³uje Wójt Gminy, który okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz
proponowany porz¹dek obrad.

2. Postanowienie wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego,
o którym mowa w ust. 1,powinno byæ podane do wiadomoœci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§ 25
1. Dla wykonania wa¿nego wyboru organów samorz¹du na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoœæ co najmniej ¼ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
§ 26
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organów samorz¹du.
2. Do zadañ komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów na piœmie przeprowadzenie g³osowania tajnego i og³oszenie jego wyników oraz sporz¹dzenie
protoko³u o wynikach wyborów. Protokó³ podpisuj¹:
przewodnicz¹cy zebrania i cz³onkowie komisji wyborczej.
§ 27
1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów, zg³oszonych bezpoœrednio na piœmie
przez uprawnionych uczestników zebrania (wg ustalonego wzoru).
2. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przyj¹æ z g³oszenia
kandydatów i przeprowadziæ g³osowanie dla dokonania wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci dokonuje siê wyboru rady so³eckiej.
3. Kandydatem na so³tysa lub cz³onka organów samorz¹du nie mo¿e byæ osoba skazana za przestêpstwo
pope³nione z chêci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 28
Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 29
1. So³tys, cz³onkowie organów samorz¹du s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i
mog¹ byæ przez zebranie wiejskie odwo³ani przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³
samorz¹du lub dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii œrodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji powinno byæ podjête po wys³uchaniu zainteresowanego.
3. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.
§ 30
1. W przypadku odwo³ania, œmierci, rezygnacji lub zmiany m–ca zamieszkania so³tysa, Wójt Gminy zwo³uje
zebranie wiejskie dla wyboru nowego so³tysa.
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2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane
przez so³tysa, który ma obowi¹zek poinformowaæ o
tym Wójta Gminy.
3. W przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska so³tysa, jego odwo³anie nastêpuje na zebraniu wiejskim,
zwo³anym nie póŸniej ni¿ w terminie 1 miesi¹ca od daty z³o¿enia rezygnacji, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci uprawnionych do g³osowania starych
mieszkañców so³ectwa w g³osowaniu jawnym.
4. Je¿eli w terminie, o którym mowa w ust. 3 odwo³anie nie nast¹pi³o – so³tys przestaje pe³niæ swoje obowi¹zki z ostatnim dniem wy¿ej wymienionego terminu.
Rozdzia³ 6
Mienie komunalne i gospodarka
finansowa so³ectwa
§ 31
1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ do zarz¹dzania i korzystania sk³adniki mienia komunalnego gminy.
2. Uprawnienia zebrania wiejskiego w zakresie zarz¹du powierzonym mieniem dotyczy zakresu zwyk³ego
zarz¹du, a w szczególnoœci:
1) za³atwienia bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy;
2) utrzymanie rzeczy w stanie nie pogorszonym w
ramach aktualnego jej przeznaczenia;
3. Po¿ytki p³yn¹ce ze zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym stanowi¹ dochód so³ectwa.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli komisji rewizyjnej, która sk³ada siê z trzech
osób. Przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swojego grona. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ jednoczeœnie cz³onkowie rady so³eckiej.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywaj¹ siê wg potrzeb. Cz³onkowie komisji rewizyjnej maja prawo
uczestniczyæ w posiedzeniu rady so³eckiej.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia³alnoœæ rady so³eckiej i so³tysa oraz
gospodarkê funduszami i maj¹tkiem samorz¹du;
2) przedstawia zebraniu wiejskiemu sprawozdania
ze swojej dzia³alnoœci;
3) ocenia projekt planu finansowo–rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i przedstawia radzie
so³eckiej swoje wnioski;
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami
oraz maj¹tkiem samorz¹du niezgodnoœci ze statutem lub przepisami prawa, komisja niezw³ocznie informuje o tym rade so³eck¹ i wójta gminy;
5) raz w roku zdaje sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ 7
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa
§ 32
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa sprawowany jest wy³¹cznie na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem.
2. Organem nadzoru s¹:
1) Rada Gminy
2) Wójt Gminy
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3. Organy nadzoru maj¹ prawo do niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa,
mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ w posiedzeniach organów so³ectwa.
4. So³tys zobowi¹zany jest przekazywaæ uchwa³y zebrania wiejskiego wójtowi gminy w terminie 7 dni od
daty ich podjêcia.
5. W przypadku zakwestionowania przez wójta gminy
zgodnoœci z prawem treœci niektórych postanowieñ
lub ca³ej uchwa³y, uchwa³a podlega przekazaniu w
ci¹gu 7 dni Radzie Gminy, celem zajêcia ostatecznego stanowiska. Wniesienie sprzeciwu przez wójta
gminy wstrzymuje wykonanie uchwa³y.
6. Rozpatruj¹c sprzeciw wójta gminy, Rada Gminy mo¿e uchyliæ kwestionowane postanowienie lub ca³¹
uchwa³ê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci
co najmniej po³owy sk³adu rady.

520
UCHWA£A Nr XXII/115/05
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 4 lutego 2005 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoœæ, szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203,
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258, z
2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) w zwi¹zku z
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, 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) oraz przepisami rozporz¹dzenia ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania wydanego na
podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Karta nauczyciela, Rada Gminy Nowa Karczma uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê regulamin, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, okreœlaj¹cy niektóre zasady wynagradzania oraz zasady przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oœwiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Nowa Karczma nastêpuj¹cych
dodatków do wynagrodzenia i nagród:
1. dodatku za wys³ugê lat,
2. dodatku motywacyjnego,
3. dodatku funkcyjnego,
4. dodatku za warunki pracy,
5. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw,
6. nagród i innych œwiadczeñ,
7. wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania
i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
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§2
Dyrektorzy oœwiatowych jednostek organizacyjnych
dostosuj¹ zak³adowe regulaminy przyznawania dodatków i nagród, o których mowa w § 1 pkt. 2 i 6 z uwzglêdnieniem zasad i kryteriów zawartych w ninieszym
regulaminie.
§3
Zobowi¹zuje siê dyrektorów oœwiatowych jednostek
organizacyjnych do udostêpnienia treœci regulaminu
wszystkim nauczycielom.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Nowa Karczma.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski
Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXII/115/05
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 4 lutego 2005 r.
REGULAMIN
okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw,
nagród i innych œwiadczeñ oraz wysokoœæ,
szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania
dodatku mieszkaniowego.
Rozdzia³ I – postanowienia wstêpne.
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o:
1. szkole – nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub placówkê albo zespó³ szkó³ lub placówek, dla
której organem prowadz¹cym jest Gmina Nowa
Karczma,
2. dyrektorze lub wicedyrektorze – nale¿y przez to rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 1,
3. roku szkolnym – nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y od 1 wrzeœnia danego roku do 31 sierpnia
roku nastêpnego,
4. klasie – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub
grupê,
5. uczniu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
6. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin – nale¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia.
7. rozporz¹dzeniu – nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i
wychowania wydane na podstawie art. 30 ust. 5 Kartry nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
z póŸniejszymi zmianami).

8. organie prowadz¹cym – nale¿y przez to rozumieæ
JST, której zadania i kompetencje jako organ prowadz¹cy wykonuje odpowiednio Wójt Gminy albo Rada
Gminy zgodnie z podzia³em zadañ i kompetencji
okreœlonych w art. 91d. Karty nauczyciela.
Rozdzia³ II – dodatek za wys³ugê lat.
§1
Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póŸniejszymi zmianami) oraz rozporz¹dzenia.
§2
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
a) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki tego dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku
lub wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego
dnia miesi¹ca.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za dni za które otrzymuje wynagrodzenie, równie¿
za okres urlopu dla poratowania zdrowia. Dodatek
przys³uguje za dni nieobecnoœci w pracy z powodu
niezdolnoœci do pracy wskutek choroby, b¹dŸ koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z
ubezpieczenia spo³ecznego.
3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³at wynagrodzenia.
Rozdzia³ III – dodatek motywacyjny.
§3
1. Nauczycielom spe³niaj¹cym warunki okreœlone w
rozporz¹dzeniu, wykonuj¹cym pracê w szkole w wymiarze okreœlonym w art. 42 ust. 3 lub 4a oraz na
zasadach okreœlonych przez organ prowadz¹cy szko³ê w trybie art. 42 ust. 7 Karty nauczyciela w tym równie¿ zajmuj¹cym stanowiska kierownicze, w
zale¿noœci od osi¹ganych wyników pracy, mo¿e byæ
przyznany dodatek motywacyjny. Za pracê w pe³nym
wymiarze czasu pracy uznaje siê równie¿ pracê nauczyciela w niepe³nym wymiarze w kilku szko³ach,
je¿eli ³¹czny wymiar tego zatrudnienia w szko³ach
na terenie gminy Nowa Karczma stanowi wymiar
okreœlony w art. 42 ust. 3 lub 4a oraz na zasadach
okreœlonych przez organ prowadz¹cy szko³ê w trybie
art. 42 ust. 7 Karty nauczyciela.
2. Dodatek motywacyjny stanowi wskaŸnik procentowy wynagrodzenia zasadniczego, okreœlonego rozporz¹dzeniem MENiS. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego nie mo¿e przekroczyæ 15% wynagrodzenia
zasadniczego.
3. £¹czna wartoœæ dodatków motywacyjnych w szkole
wynosi 5% ogólnej wartoœci œrodków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, o
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których mowa w ust. 1, pomniejszonych o œrodki
przeznaczone na wynagrodzenie zasadnicze dyrektora szko³y.
4. £¹czna wartoœæ dodatków motywacyjnych dla dyrektorów wynosi 15% ogólnej wartoœci œrodków przeznaczonych na ich wynagrodzenia zasadnicze.
§4
1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szko³y na podstawie regulaminu wewnêtrznego
po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i dzia³aj¹cych w szkole zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycielowi po przepracowaniu 3 miesiêcy w szkole dla której organem prowadz¹cym jest gmina Nowa Karczma.
3. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szko³y przyznaje
organ prowadz¹cy zgodnie z regulaminem przyznawania dodatku motywacyjnego po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych odpowiedniego szczebla
zrzeszaj¹cych nauczycieli.
4. Dodatek motywacyjny, przyznaje siê od 1 stycznia
na czas okreœlony, nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie
d³u¿szy ni¿ do koñca roku bud¿etowego.
5. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach za
które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze.
6. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
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go, okreœlonej w tabeli dodatków funkcyjnych, dyrektora szko³y licz¹cej do 8 oddzia³ów.
8. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi z tytu³u wykonywania zadañ:
a) wychowawcy klasy,
b) opiekuna sta¿u.
9. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 8 uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoœæ zadañ oraz
warunki ich realizacji ustala, dyrektor szko³y wed³ug
za³¹czonej tabeli w ka¿dym roku.
§6
1. Prawo do dodatku funkcyjnego o którym mowa w § 5
powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji,
a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca – od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od dnia w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia obowi¹zków do których jest przypisany ten dodatek z innych powodów.
3. Dyrektorowi i Wicedyrektorowi szko³y nie przys³uguje dodatek funkcyjny z tytu³u wykonywania zadañ
okreœlonych w § 5 ust. 8 lit. a.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ IV – dodatek funkcyjny.

Rozdzia³ V – dodatek za warunki pracy.

§5

§7

1. Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom
realizuj¹cym zadania okreœlone w rozporz¹dzeniu.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole przewidziane w statucie szko³y
przys³uguje dodatek funkcyjny.
3. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
4. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, uwzglêdniaj¹c wielkoœæ szko³y, liczbê uczniów i oddzia³ów, z³o¿onoœæ
zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska,
liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko³y oraz warunki œrodowiskowe i spo³eczne w
jakich szko³a funkcjonuje, ustala wed³ug za³¹czonej
tabeli w ka¿dym roku:
a) dla dyrektora – organ prowadz¹cy szko³ê,
b) dla wicedyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych w szkole – dyrektor szko³y.
5. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla dyrektorów zespo³ów szkó³ ustalana jest z uwzglêdnieniem ³¹cznej liczby oddzia³ów w zespole.
6. Maksymalna wysokoœæ dodatku funkcyjnego nie mo¿e przekroczyæ 50% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego posiadaj¹cego wy¿sze
wykszta³cenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
7. Dodatek funkcyjny wicedyrektora nie mo¿e przekroczyæ 85% maksymalnej stawki dodatku funkcyjne-

1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach okreœlonych w
przepisach rozporz¹dzenia.
2. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za ka¿d¹ godzinê przeprowadzon¹ w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach, a w szczególnoœci za:
a) prowadzenie zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych w wysokoœci
10% stawki godzinowej,
b) prowadzenie zajêæ dydaktyczno–wychowawczych
w przedszkolach specjalnych oraz prowadzenie
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego w wysokoœci
10% stawki godzinowej.
3. Dodatek za trudne warunki pracy wyp³acany jest z
do³u w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
Rozdzia³ VI – wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw.
§8
1. Nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych
zastêpstw doraŸnych zgodnie z postanowieniami art.
30 ust. 6 pkt. 2 Karty nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 z póŸniejszymi zmianami).
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2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela ustala siê, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej
godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin,
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
3. Obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ nauczyciela zatrudnionego w pe³nym wymiarze, prowadz¹cego zajêcia z przedmiotów o ró¿nym wymiarze godzin,
ustala siê wed³ug przedmiotu, dla którego wymiar
jest korzystniejszy, je¿eli nauczyciel naucza tego
przedmiotu co najmniej w po³owie obowi¹zkowego
wymiaru.
4. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doraŸnego zastêpstwa ustala siê, z zastrze¿eniem ust. 5, w sposób
okreœlony w ust. 2.
5. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty nauczyciela, wynagrodzenie za jedn¹ godzinê
doraŸnego zastêpstwa realizowanego na zasadach
o których mowa w ust. 4 ustala siê, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹
liczbê godzin realizowanego wymiaru godzin.
6. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 2 i 4, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni
wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê
za pe³n¹ godzinê.
7. Za analizê i ocenê prac z jêzyka polskiego przys³uguje nauczycielowi dodatkowe wynagrodzenie, pocz¹wszy od IV klasy szko³y podstawowej w
wysokoœci:
a) nauczyciel jêzyka polskiego w szkole podstawowej
– 20 z³. miesiêcznie,
b) nauczyciel jêzyka polskiego w gimnazjum – 25 z³.
miesiêcznie.
Wynagrodzenie to przys³uguje w stosunku proporcjonalnym do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z jêzyka polskiego.
8. Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach z piêciodniowym tygodniem pracy, którzy w dniu wolnym od
pracy realizuj¹ planowane i odpowiednio udokumentowane, zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ
innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie w wysokoœci ustalonej w sposób okreœlony
w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5
Karty nauczyciela.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji

roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ
w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³
ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy w szczególnoœci w zwi¹zku z:
a) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
c) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie trwaj¹c¹ nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ – traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.
11. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹
w œrodku tygodnia – za podstawê ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzieñ pracy, za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w
takim tygodniu nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza
ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
12.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u w terminie wyp³aty wynagrodzenia na podstawie wykazów
sporz¹dzonych przez dyrektorów szkó³.
Rozdzia³ VII – nagrody i inne œwiadczenia.
§9
1. Nauczycielowi przys³uguj¹ nagrody zgodnie z postanowieniami art. 47 ust. 1 oraz art. 49 ust. 1 pkt. 1
Karty nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112 z póŸniejszymi zmianami).
2. Nagrody jubileuszowe dla dyrektora i innych nauczycieli planuje siê w rocznym planie finansowym szko³y.
§ 10
1. Zgodnie z art. 49 ust. 1 Karty nauczyciela tworzy siê
specjalny fundusz na nagródy dla nauczycieli za ich
osi¹gniêcia dydaktyczno–wychowawcze w wysokoœci 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych, z tym ¿e:
a) 70% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora,
b) 30% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu prowadz¹cego.
2. Wysokoœæ nagrody okreœlonej w § 10 ust. 1 nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 50% œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3
Karty nauczyciela.
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy i mog¹ byæ przyznane nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
4. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzale¿nione jest
w szczególnoœci od:
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a) posiadania dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
b) otrzymania w danym roku szkolnym lub w roku
szkolnym poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez co najmniej
6 miesiêcy,
c) legitymowania siê wybitnymi osi¹gniêciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuñczej.
5. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
a) ze œrodków, o których mowa w ust. 1 lit. a – dyrektor szko³y na podstawie regulaminu po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i dzia³aj¹cych
w szkole zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych
nauczycieli,
b) ze œrodków, o których mowa w ust. 1 lit. b – organ
prowadz¹cy na podstawie regulaminu po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych odpowiedniego szczebla zrzeszaj¹cych nauczycieli.
§ 11
Nagrody, o których mowa w § 10 s¹ przyznawane z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgod¹ organu prowadz¹cego, mo¿e przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.
Rozdzia³ VIII – wysokoœæ oraz szczegó³owe
zasady przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego.
§ 12
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin w szko³ach na terenie gminy Nowa
Karczma i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do
zajmowanego stanowiska przys³uguje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie – 4%
b) przy dwóch osobach w rodzinie – 5%
c) przy trzech osobach w rodzinie – 6%
d) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie – 7%
œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o
którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela.
3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci i rodziców
pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu,
przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokoœci okreœlonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie
okreœlaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten
dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
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Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi organ prowadz¹cy.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:
a) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
b) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o
jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
a) nie œwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) korzystania z urlopu wychowawczego.
8. Nauczyciel, któremu wyp³acany jest dodatek, obowi¹zany jest zawiadomiæ niezw³ocznie pracodawcê
o okolicznoœciach maj¹cych wp³yw na wysokoœæ podstawy wymiaru dodatku. Niezg³oszenie omawianych
okolicznoœci w terminie 1 miesi¹ca od dnia ich zaistnienia powoduje zawieszenie wyp³aty dodatku na
okres 6 miesiêcy i jednoczeœnie zwrot nienale¿nie
pobranych nale¿noœci z tego tytu³u.
9. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
Rozdzia³ IX – postanowienia koñcowe.
§ 13
1. Nauczycielowi nie przys³uguje wynagrodzenie za
czas nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, a
tak¿e za inne okresy, za które na podstawie odrêbnych przepisów nie przys³uguje wynagrodzenie.
2. Stawkê za jeden dzieñ niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 1 ustala siê dziel¹c wszystkie sk³adniki wynagrodzenia wyp³acane z góry przez
30 w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której organizacji przewidziano ferie letnie i zimowe lub przez 21 w stosunku do nauczycieli
zatrudnionych w szkole, w której nie s¹ przewidziane ferie szkolne.
3. Wysokoœæ utraconego wynagrodzenia za okresy, o
których mowa w ust. l, oblicza siê mno¿¹c liczbê dni
niewykonywania pracy przez stawkê okreœlon¹ w
ust. 2.
§ 14
Podwy¿szenie wynagrodzeñ dla nauczycieli nastêpuje nie póŸniej ni¿ w terminie okreœlonym dla pracowników
pañstwowej sfery bud¿etowej, z wyrównaniem od dnia
1 stycznia danego roku.
§ 15
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia uchwa³y z zastosowaniem do wynagrodzeñ nale¿nych od dnia
1 stycznia 2005 r.
Regulamin wynagradzania nauczycieli uzgodniono ze
zwi¹zkami zawodowymi.
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TABELA
dodatków funkcyjnych w szko³ach prowadzonych przezGminê Nowa Karczma
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UCHWA£A Nr XXII/119/2005
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 4 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. 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) art. 13 ustawy z dnia
25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoœci kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123, zm. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081,
z 2004 r. Nr 11, poz. 96) art. 11 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. Nr 85,
poz. 539, zm. Z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r.
Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala co nastêpuje:

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXII/119/2005
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 4 kwiecieñ 2005 r.
STATUT
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowej Karczmie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie zwana dalej „Bibliotek¹”, zosta³a utworzona na mocy Uchwa³y Nr XX/103/2004 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia
30.11.2004 r.
§2

Uchwala siê Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w
Nowej Karczmie w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

Prawn¹ podstaw¹ funkcjonowania Gminnej Biblioteki
Publicznej jest :
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(tekst jednolity Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póŸniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z póŸniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami).
4. Niniejszy statut

§2

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Nowa Karczma.

Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoœæ Nowa Karczma
11 a terenem jej dzia³alnoœci gmina Nowa Karczma w
województwie pomorskim.

§1

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

§4
1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Nowa Karczma.
2. Biblioteka jest Samorz¹dow¹ Instytucj¹ Kultury.
3. Biblioteka dzia³a w obrêbie krajowej sieci bibliotecznej.
§5
Bezpoœredni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt
Gminy. Bibliotek korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
§6
Biblioteka u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³-
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nym brzmieniu. Do ewidencji ksi¹¿ek u¿ywa pieczêci
okr¹g³ej, zawieraj¹cej poœrodku wizerunek or³a, a w otoku napis z nazw¹ Biblioteki w pe³nym brzmieniu.
II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§7
1. Biblioteka jest g³ówn¹ publiczn¹ bibliotek¹ gminy.
2. Celami Biblioteki s¹ :
a) zapewnienie obs³ugi bibliotecznej mieszkañców
gminy,
b) rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i
informacyjnych mieszkañców gminy,
c) upowszechniania wiedzy i nauki,
d) rozwój kultury, a w szczególnie zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu,
e) dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.
§8
Do podstawowych zadañ Biblioteki nale¿y :
1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawid³owym realizowaniem zadañ statutowych przez biblioteki publiczne na terenie gminy.
2. Tworzenie i udostêpnianie w³asnych komputerowych
baz danych : katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
3. Gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i
samokszta³ceniowych,
4. Udostêpnianie zbiorów na miejscu, wypo¿yczanie
na zewn¹trz, prowadzenie wymiany miêdzybibliotecznej.
5. Organizacja form pracy z czytelnikiem s³u¿¹cych popularyzacji i upowszechnianiu dorobku kulturalnego
gminy.
6. Wspó³dzia³anie z Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ i bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w
zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oœwiatowych i kulturalnych spo³ecznoœci gminy.
7. Prowadzenie rocznej sprawozdawczoœci statystycznej bibliotek publicznych w gminie.
8. Realizacja innych zadañ uzgodnionych z organizatorem i Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Gdañsku.
III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§9
1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoœci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest
za ni¹ odpowiedzialny.
2. Oœwiadczenie woli w imieniu Biblioteki sk³ada Dyrektor samodzielnie b¹dŸ osoba przez niego upowa¿niona
3. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy.
§ 10
1. W Bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoœci podstawowej, administracji i obs³ugi. W miarê potrzeb mog¹ byæ zatrudniani bibliotekarze dyplomowani oraz specjaliœci innych zawodów zwi¹zanych z
jej dzia³alnoœci¹.
2. Dyrektor Biblioteki wykonuje w stosunku do pracowników czynnoœci pracodawcy.

Poz. 521
§ 11

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaæ kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pe³nionych funkcji okreœlone w odrêbnych przepisach.
§ 12
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki okreœlone s¹
na podstawie w³aœciwych przepisów prawa obowi¹zuj¹cych dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
§ 13
1. Biblioteka prowadzi wypo¿yczalniê, czytelniê, filiê
biblioteczn¹ w Grabowie Koœcierskim oraz punkty
biblioteczne na terenie gminy.
2. Przy Bibliotece mo¿e dzia³aæ stowarzyszenie przyjació³ Biblioteki, spo³eczna rada biblioteczna lub inny
organ o charakterze doradczym i opiniodawczym,
powo³anym przez Dyrektora - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
§ 14
Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okreœla regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki po
zaci¹gniêciu opinii Wójta Gminy.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA
§ 15
1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okreœlonych dla instytucji kultury.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
dzia³alnoœci instytucji zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki.
§ 16
1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielon¹ i
nabyt¹ czêœci¹ mienia oraz prowadzi samodzielnie
gospodarkê w ramach posiadanych œrodków.
2. Dzia³alnoœæ Biblioteki jest finansowana :
a) z bud¿etu gminy,
b) dochodów w³asnych,
c) z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.
d) z innych Ÿróde³.
§ 17
1. Us³ugi Biblioteki s¹ ogólnie dostêpne i bezp³atne, z
zastrze¿eniem ust. 2.
2. Op³aty mog¹ byæ pobierane :
a) za us³ugi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypo¿yczenia miêdzybiblioteczne,
b) za wypo¿yczenie materia³ów audiowizualnych,
c) w formie kaucji za wypo¿yczone materia³y biblioteczne,
d) za nie zwrócenie w terminie wypo¿yczonych materia³ów bibliotecznych.
3. Wysokoœæ op³at, o których mowa w ust. 2 pkt. a i b nie
mo¿e przekraczaæ kosztów wykonania us³ugi.
V. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 18
Zmiany w niniejszym statucie mog¹ byæ dokonywane
w trybie okreœlonym dla jego nadania.
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UCHWA£A Nr 245/XXIX/2004
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta £eby na
rok 2005
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
/tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami/ oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego (Dz.U.Nr 203, poz. 1966) oraz art. 109
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z póŸniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1

Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne na lata 2005–2007.
£¹czne nak³ady finansowe przyjmuje siê w wysokoœci 32.580.000,– z³.
Szczegó³owy podzia³ wieloletnich programów inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia
za³¹cznik Nr 5.
§5
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 100.000,– z³ w
tym rezerwa na nieprzewidziane wydatki (tak¿e dofinansowanie do programów unijnych) – 100.000,– z³.
§6
Dochody z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych ustala siê w kwocie 270.000,–z³,
któr¹ po stronie wydatków przeznacza siê na realizacjê
zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.

Ustala siê dochody bud¿etu miasta w wysokoœci
14.207.472,– z³ z tego:
1. dochody z podatków i op³at 4.480.410,– z³
2. udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód z bud¿etu pañstwa 1.097.232,– z³
3. dochody z maj¹tku gminy 4.224.000,– z³
4. pozosta³e dochody 238.490,– z³
5. dochody z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych 270.000,– z³
6. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej 857.610,– z³
7. dotacje celowe na zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie 55.000,– z³ porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
8. subwencje z bud¿etu pañstwa 2.984.730,– z³ w tym:
— czêœæ równowa¿¹ca subwencji 449.254,– z³
— czêœæ oœwiatowa 2.515.476,– z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg Ÿróde³ w szczególnoœci do paragrafów zawiera za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Z bud¿etu miasta udziela siê dotacjê podmiotow¹ w
wysokoœci 366.000,– z³ jednostkom wyszczególnionym
w za³¹czniku Nr 8

§2

§ 10

Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysokoœci
18.007.472,– z³
1. Wydatki bie¿¹ce 12.507.472,– z³ w tym:
— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
4.848.960,– z³
— dotacje 778.000,– z³
— wydatki na obs³ugê d³ugu 491.000,– z³
2. Wydatki maj¹tkowe 5.500.000,– z³
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2 do
niniejszej uchwa³y.

Dochody i wydatki zwi¹zane z inwestycjami drogowymi realizowanymi przez gminê w drodze porozumienia z
powiatem okreœla za³¹cznik Nr 9:
Dochody – 55.000,– z³
Wydatki – 196.000,– z³

§3

§7
Przyjmuje siê przychody i wydatki œrodków specjalnych na rok 2005 w wysokoœci:
Przychody – 70.000,– z³
Wydatki – 150.000,– z³
Szczegó³owy plan przychodów i wydatków zawiera
za³¹cznik nr 6.
§8
Ustala siê przychody i wydatki funduszy celowych na
rok 2005 w wysokoœci:
Przychody – 10.000,– z³
Wydatki – 26.000,– z³
Szczegó³owy plan przychodów i wydatków zawiera
za³¹cznik nr 7.
§9

§ 11
Wyodrêbnia siê wydatki na finansowanie zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
Dochody – 840.610,– z³
Wydatki – 840.610,– z³
Zestawienie dochodów i wydatków zadañ zleconych
okreœla za³¹cznik nr 10.

Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu miasta na
rok 2005 w wysokoœci:
przychody – 4.000.000,– z³
rozchody – 200.000,– z³
Ÿród³a pokrycia deficytu okreœla za³¹cznik nr 3.

Upowa¿nia siê Burmistrza do dokonywania zmian w
bud¿ecie polegaj¹cych na przeniesieniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.

§4

§ 13

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2005 ustala
siê w kwocie 5.400.000,– z³. Szczegó³owy wykaz zadañ
inwestycyjnych zawiera za³¹cznik Nr 4.

Upowa¿nia siê Burmistrza do zaci¹gniêcia d³ugu oraz
do sp³aty zobowi¹zañ jednostki do maksymalnej kwoty
4.691.000,– z³.

§ 12
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nego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoœci
szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.

Rada Miasta postanawia zaci¹gn¹æ po¿yczkê/kredyt
w wysokoœci 4.000.000 z³. Sp³ata po¿yczki/kredytu bêdzie nastêpowaæ z dochodów bud¿etowych miasta z
uwzglêdnieniem w planach bud¿etowych w latach obejmuj¹cych sp³atê.
Prognozê d³ugu publicznego zawiera za³¹cznik nr 11.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.

§ 15

§4

Zobowi¹zuje siê Burmistrza do opracowania uk³adu
wykonawczego bud¿etu w szczegó³owoœci dzia³, rozdzia³, paragraf.

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

§3

§ 16
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§ 17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik
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UCHWA£A Nr 270/XXXI/2005
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkó³ i placówek oœwiatowych, dla których
organem prowadz¹cym jest Gmina Miejska £eba,
obowi¹zuj¹cego w 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6
i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zm.)
zwan¹ dalej Kart¹ Nauczyciela, rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 roku w
sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz.U.Nr 22, poz. 181). Po uzgodnieniu ze Zwi¹zkami
Zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli uchwala siê co
nastêpuje:
§1
Ustala siê regulamin wynagradzania nauczycieli szkó³
i placówek oœwiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Miejska £eba, obowi¹zuj¹cego w
2005 r.
§2
Traci moc uchwa³a nr 149/XXV/2000 r. Rady Miejskiej
w £ebie z dnia 09.10.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli szkó³ i placówek, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Miejska £eba, ustalenia
regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyj-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik
Za³¹cznik
do Uchwa³y nr 270/XXXI/2005
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 28 lutego 2005 r.
Regulamin
wynagrodzenia nauczycieli szkó³ i placówek
oœwiatowych okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia
a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady
przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego na 2005 r.
§1
Ilekroæ w regulaminie jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o:
1) szkole nale¿y przez to rozumieæ szko³ê, przedszkole lub placówkê albo zespó³ szkó³ lub placówek, dla
której organem prowadz¹cym jest Gmina £eba
2) dyrektorze, wicedyrektorze – nale¿y przez to rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt. 1
3) roku szkolnym – nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y od 1 wrzeœnia danego roku do 31 sierpnia
nastêpnego roku
4) klasie – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub
grupê
5) uczniu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka
6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin – nale¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1
rozporz¹dzenia
7) rozporz¹dzeniu – nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31.01.2005 roku w sprawie wysokoœci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr 22, poz. 181).
8) karcie nauczyciela – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.).
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Dodatek za wys³ugê lat
§2
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoœci i na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach.
2. Szczegó³owe zasady zaliczania okresów zatrudnienia do sta¿u pracy okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
3. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat:
a) od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki
dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o po pierwszym dniu miesi¹ca,
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku
lub jego wy¿szej stawki nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca.
4. Warunkiem przyznania dodatku za wys³ugê lat lub
do jego zmiany wysokoœci jest udokumentowanie
przez nauczyciela okresu pracy potwierdzaj¹cego
nabycie prawa do tego dodatku.
5. Podstaw¹ do ustalenia okresu pracy stanowi¹ oryginalne dokumenty albo uwierzytelnione kopie tych
dokumentów.
Dodatek motywacyjny
§3
Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoœci:
a) uzyskiwanie przez uczniów wybitnych osi¹gniêæ
dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych
efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
czynne i sta³e przeciwdzia³anie agresji, patologii i
uzale¿nieniom,
c) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki
2) jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoœci:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoœci zawodowych,
c) wzbogacenie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oœæ o estetykê i sprawnoœæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub urz¹dzeñ
szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na
terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych form aktywnoœci w ramach wewn¹trz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowi szko³y
4) absencja w okresie szeœciu miesiêcy poprzedzaj¹cych przyznanie dodatku z tytu³u urlopu i zwolnieñ z
wyj¹tkiem urlopu wypoczynkowego, okolicznoœciowego i szkoleniowego, nie wy¿sza ni¿ 10 dni zajêæ
oraz absencja z tytu³u pobytu w szpitalu (o ile zajdzie
taka koniecznoœæ) obejmuj¹ca równie¿ zwolnienie lekarskie poszpitalne w okresie nie d³u¿szym ni¿ 20 dni.
5) co najmniej roczny sta¿ pracy w szkole
§4
1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê w okresie 6 miesiêcy (paŸdziernik – marzec i kwiecieñ – wrzesieñ).
3. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom
spe³niania warunków, o którym mowa w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Burmistrz Miasta.
4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
5. Œrodki na dodatki motywacyjne stanowi¹ 7% planowanych œrodków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
Dodatek funkcyjny
§5
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e:
1) dyrektorowi – w wysokoœci do 40%
2) wicedyrektorowi – w wysokoœci do 25%
3) kierownikowi przedszkola – w wysokoœci do 20%
4) kierownikowi œwietlicy – w wysokoœci do 10% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoœæ szko³y, liczbê
uczniów i oddzia³ów, z³o¿onoœæ zadañ powierzonych
i wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, liczbê
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko³y oraz warunki lokalne, œrodowiskowe i spo³eczne,
w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora Burmistrz Miasta, a
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w
ust. 1 pkt 2–3, dyrektor szko³y.
§6
1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy – w wysokoœci do 4%
2) funkcjê opiekuna sta¿u – w wysokoœci do 5%
œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o
którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela
2. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1, uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoœæ zadañ oraz
warunki realizacji, ustala dyrektor.
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§7

Poz. 523

n¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹
liczbê godzin realizowanych wymiaru godzin.
4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3 uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar
godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin
w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godz. pomija siê,
a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
5. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doraŸnego zastêpstwa realizowanego przez nauczyciela nie posiadaj¹cego wymaganych kwalifikacji do prowadzenia
danych zajêæ albo prowadzonych niezgodnie z planem i programem nauczania danej klasy jest liczona
jak za jedn¹ godzinê zajêæ œwietlicowych.

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
§ 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a je¿eli powierzenie to
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne o których mowa w ust. 1, nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy, w okresie urlopu dla podratowania zdrowia
oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia
stanowiska, wychowawczego lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego.
3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i
2, nie wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku o
którym mowa w § 6 ust. 1
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 9,
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.

Dodatek za warunki pracy

§ 12

§8

Wynagrodzenie za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.

1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków okreœlonych w
przepisach § 8 i § 9 rozporz¹dzenia.
2. Wysokoœæ dodatku, o którym mowa w ust. § 1 wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.
§9
1. Wysokoœæ dodatku za warunki pracy, z uwzglêdnieniem
warunków, o których mowa w § 8 i § 9, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Burmistrz Miasta.
2. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraŸnych zastêpstw
§ 10
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie
z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin
tygodniowo obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doraŸnego zastêpstwa ustala siê, z zastrze¿eniem ust. 3, w sposób
okreœlony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastêpstwa by³y realizowane zajêcia zgodne z planem
i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadaj¹cego wymagania kwalifikacje do prowadzenia tych zajêæ.
3. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowym wymiar
godzin ustalonych na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doraŸnego zastêpstwa realizowanego na zasadach, o
których mowa w ust. 3, ustala siê dziel¹c przyzna-

§ 11

Wynagrodzenie odrêbne i za zajêcia dodatkowe
§ 13
1. Nauczycielom sprawuj¹cym odpowiednio udokumentowan¹ opiekê nad uczniami w czasie zawodów i
konkursów, wyjazdów z m³odzie¿¹ (wycieczki) itp.
Odbywaj¹cych siê poza terenem miasta, w dniu zajêæ, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie nie wiêcej
jednak ni¿ za 4 godziny w wysokoœci liczonej zgodnie z § 10 ust. 5.
2. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze,
sprawuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór nad
przebiegiem zajêæ dydaktyczno–wychowawczych i
opiekuñczych nie przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.
3. Za analizê i ocenê prac pisemnych i zajêæ uczniowskich z jêzyka polskiego, pocz¹wszy od czwartej klasy
szko³y podstawowej, w wysokoœci 4% mie- siêcznego
œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
4. Wynagrodzenie za zajêcia dodatkowe, o których mowa w ust. 1 wyp³aca siê miesiêcznie z do³u, a wynagrodzenie, o który mowa w ust. 3 z góry.
5. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 3 przys³uguje
nauczycielowi, je¿eli realizuje zajêcia w obowi¹zkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajêæ w
niepe³nym wymiarze lub ponad obowi¹zkowy wymiar
w ramach godzin ponadwymiarowyh przydzielonych
w planie organizacyjnym szko³y, wynagrodzenie przys³uguje w stosunku do wymiaru czasu pracy.
§ 14
Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze,
a nie otrzymuj¹ za ten tydzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane jak za godzinê ponadwymiarow¹.
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Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 15
1. Œrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w wysokoœci 1% planowanych œrodków za wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym
szko³y, z tym, ¿e:
1) 80% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora,
2) 20% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu prowadz¹cego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzale¿nione jest w szczególnoœci od:
1) posiadania wyró¿niaj¹cej oceny pracy,
2) otrzymania w danym roku szkolnym lub roku szkolnym
poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody dodatku
motywacyjnego przez co najmniej szeœæ miesiêcy,
3) legitymowania siê osi¹gniêciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuñczej.
3. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
1) ze œrodków, o których mowa w ust. 1 pkt.1 – Dyrektor, po zasiêgniêciu opinii Rady Szko³y, a je¿eli nie
zosta³a powo³ana Rada Rodziców
2) ze œrodków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 Burmistrza Miasta.

1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o
jego przyznanie.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie œwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku spo³ecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego.
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UCHWA£A Nr 271/XXXI/2005
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 135/XVII/2004 Rady
Miejskiej w £ebie z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie
ustalenia wysokoœci minimalnych stawek czynszu za
dzier¿awê nieruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej £eba.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w £ebie
uchwala, co nastêpuje:

§ 16

§1

Nagrody, o których mowa w § 15, s¹ przyznawane z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgoda Burmistrza Miasta, mo¿e
przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.

Zmienia siê za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr 135/XVII
/2004 Rady Miejskiej w £ebie z dnia 9 marca 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokoœci minimalnych stawek czynszu za dzier¿awê nieruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹
Gminy Miejskiej £eba w sposób nastêpuj¹cy:
1. punkt 1 za³¹cznika Nr 1 do w/w uchwa³y otrzymuje
brzmienie:
„1.Dzia³alnoœæ us³ugowo–handlowa ca³oroczna –
2,00 z³ – miesiêcznie
2. punkt 2 za³¹cznika Nr 1 do w/w uchwa³y otrzymuje
brzmienie:
„2.Dzia³alnoœæ us³ugowo – handlowa sezonowa
— sezon od 1 maja do 30 wrzeœnia – 20,00 z³ –
miesiêcznie
— stoliki konsumpcyjne – 20,00 z³ – miesiêcznie
3. punkt 3 za³¹cznika Nr 1 do w/w uchwa³y otrzymuje
brzmienie:
„3.Pola namiotowe, campingi
— do 10.000 m2 – 0,24 z³ – miesiêcznie
— powy¿ej 10.000 m2 – 0,10 z³ – miesiêcznie
— w przypadku dzier¿aw sezonowych stawka – 0,24
z³ miesiêcznie bez wzglêdu na powierzchniê.
4. punkt 4 za³¹cznika Nr 1 do w/w uchwa³y otrzymuje
brzmienie:
„4.Boiska sportowe, korty tenisowe – 0,20 z³ – miesiêcznie
5. punkt 5 za³¹cznika Nr 1 do w/w uchwa³y otrzymuje
brzmienie:
„5.Parkingi – 3 z³ – miesiêcznie
6. punkt 8 za³¹cznika Nr 1 do w/w uchwa³y otrzymuje
brzmienie:
„8.Lokale u¿ytkowe – us³ugowo – handlowe sezonoweod 1 maja do 30 wrzeœnia – 9,60 z³ – miesiêcznie ca³oroczne – 2,00 z³ – miesiêcznie

Dodatek mieszkaniowy
§ 17
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane
do zajmowania stanowiska przys³uguje nauczy- cielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zale¿noœci od iloœci osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 4%
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 5%
3) przy trzech osobach w rodzinie – 6%
4) przy czterech osobach w rodzinie – 7%
œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o
którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych, przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoœci okreœlonej w ust. 2 Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ pracodawcê, który bêdzie im
wyp³aca³ ten dodatek.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 3 na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi, dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Burmistrz Miasta.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 26

— 1407 —

§2
Ustalone stawki dotycz¹ umów zawieranych po wejœciu
w ¿ycie uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik
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UCHWA£A Nr 238/XXVIII/2004
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta £eby
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 wrzeœnia
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm.) po zasiêgniêciu opinii
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Lêborku, stanowi siê co nastêpuje:
§1
Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania porz¹dku
i czystoœci na terenie nieruchomoœci w postaci "Regulaminu utrzymania porz¹dku i czystoœci na terenie Miasta £eby", stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹ moc:
1. Uchwa³a Nr 205/XXXVI/97 Rady Miejskiej w £ebie z
dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie rodzaju urz¹dzeñ
do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zasad
ich rozmieszczania.
1. Uchwa³a Nr 206/XXXVI/97 Rady Miejskiej w £ebie z
dnia 12 czerwca 1997 roku w sprawie czêstotliwoœci, zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomoœci oraz innych terenów
przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
1. Uchwa³a Nr 181/XXXI/97 Rady Miejskiej w £ebie dnia
14 lutego 1997 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Miasta £eby powszechnej akcji deratyzacji.
§4
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych na terenie Miasta £eby.
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr 238/XXVIII/2004
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 6 grudnia 2004 r.

Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dkuna
terenie miasta £eby
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin ustala szczegó³owe zasady utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta £eby.
2. Postanowienia Regulaminu s¹ interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególnoœci z przepisami
ustawy z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 132
poz. 622 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U.z 2001 r. Nr 62 poz. 628 ze zm.)
§2
Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1. W³aœcicielach nieruchomoœci – rozumie siê przez to
tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce
nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e
inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœci¹, w³aœcicieli lokali u¿ytkowych oraz obiektów przeznaczonych do
celów handlowych, gastronomicznych i innych celów gospodarczych jak te¿ obiektów przeznaczonych
na cele u¿ytecznoœci publicznej, w³aœcicieli, u¿ytkowników ogródków dzia³kowych.)
2. Odpadach komunalnych – rozumie siê przez to odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych
pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze
wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do
odpadów powstaj¹cychw gospodarstwach domowych,
3. Odpadach komunalnych drobnych – nale¿y przez to
rozumieæ odpady zbierane do typowych pojemników,
4. Odpadach komunalnych wielkogabarytowych – nale¿y przez to rozumieæ odpady komunalne, które nie
mog¹ byæ umieszczone, ze wzglêdu na swoje rozmiary i masê, w typowych pojemnikach,
5. Nieczystoœciach ciek³ych – rozumie siê przez to œcieki bytowe gromadzone przejœciowo w zbiornikach
bezodp³ywowych,
6. Œciekach bytowych – rozumie siê przez to œcieki z
budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli
mieszkaniowych i terenów us³ugowych, powstaj¹ce
w szczególnoœci w wyniku ludzkiego metabolizmu
oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,
7. Odpadach roœlinnych – nale¿y przez to rozumieæ odpady powstaj¹ce na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielêgnacji i uprawiania,
8. Zak³adzie utylizacji odpadów komunalnych – nale¿y
przez to rozumieæ legalnie dzia³aj¹cy obiekt s³u¿¹cy prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; w szczególnoœci mog¹ to byæ
sk³adowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie,
zak³ady przetwarzania surowców wtórnych oraz punkty zlewne odpadów ciek³ych,
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9. firmie przewozowej – nale¿y przez to rozumieæ zak³ad
bêd¹cy miejsk¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorcê, w rozumieniu odpowiednich przepisów,
posiadaj¹cego wydane przez Burmistrza Miasta zezwolenie na wykonanie us³ug w zakresie: zbierania
i transportu odpadów komunalnych, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych.
10. Stacjach zlewnych – rozumie siê przez to instalacje i
urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach œcieków s³u¿¹ce do
przyjmowania nieczystoœci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc groma- dzenia,
11. Zbiornikach bezodp³ywowych – rozumie siê przez to
szczelne instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystoœci ciek³ych w miejscu ich powstawania odpowiadaj¹ce wymaganiom wynikaj¹cym z przepisów prawa budowlanego (Dz. U. Nr 106
z 2000 r. poz. 1126 ze zm.) posiadaj¹cych pozwolenie na u¿ytkowanie.
12. Zwierzêtach domowych – rozumie siê przez to zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce z cz³owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,
utrzymywane przez cz³owieka w charakterze jego
towarzysza.
13. Zwierzêta gospodarskie – rozumie siê przez to zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych.
14. Zabudowa mieszkalna jednorodzinna – nale¿y przez
to rozumieæ zabudowê, budynkami wolno stoj¹cymi
albo budynkami w zabudowie bliŸniaczej, szeregowej
lub grupowej s³u¿¹cej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹cych konstrukcje samodzieln¹
ca³oœæ, w którym dopuszcza siê wydzielenie nie wiêcej ni¿ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego u¿ytkowego o powierzchni ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej
30% powierzchni ca³kowitej budynku.
§3
1. Regulamin obowi¹zuje:
1. w³aœcicieli nieruchomoœci
2. kierowników budów
3. jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej
4. wszystkich korzystaj¹cych z terenów bêd¹cych w³asnoœci¹ miasta
Rozdzia³ 2
Wymagania w zakresie utrzymania porz¹dku i czystoœci na nieruchomoœciach i terenach u¿ytku publicznego
§4
1. W³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do utrzymania porz¹dku, czystoœci oraz nale¿ytego stanu
sanitarno–higienicznego nieruchomoœci.
2. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do udokumentowania zgodnego z przepisami usuwania odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych przez
okazanie umów i dowodów p³acenia za takie us³ugi.
Dowody p³atnoœci za us³ugi nale¿y przechowywaæ
przez okres 3 lat.
3. Zarz¹dcy nieruchomoœci wielomieszkaniowych ustalaj¹ wewnêtrzne zasady utrzymania porz¹dku i czy-

stoœci na administrowanych nieruchomoœciach zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu i rozliczaj¹
siê z kosztów wywozu odpadów z lokatorami we w³asnym zakresie.
4. W³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do przy³¹czenia nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej. Nieruchomoœæ nale¿y pod³¹czyæ do
istniej¹cej sieci kanalizacyjnej przed zasiedleniem
a w przypadku nieruchomoœci wzd³u¿ której nie jest
doprowadzona sieæ kanalizacyjna, w terminie 3 miesiêcy od jej doprowadzenia.
5. W³aœciciele nieruchomoœci albo inne podmioty wskazane w § 3 niniejszego regulaminu maj¹ obowi¹zek
uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci,
przy czym za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹
czêœæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego
po³o¿on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci;
6. Obowi¹zek okreœlony w ust. 1, 2, 3, 4, 5, dotyczy tak¿e innych czêœci nieruchomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego.
7. Osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o charakterze us³ugowo–handlowym zobowi¹zane s¹ do
posiadania odrêbnych (w³asnych lub wydzier¿awionych) pojemników oraz zawarcia indywidualnej umowy z uprawnionymi podmiotami na wywóz i
unieszkodliwianie odpadów.
§5
1. Obowi¹zek oczyszczania ze œniegu i lodu winien byæ
realizowany przez odgarniêcie w miejsca nie powoduj¹ce zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów i podjêcie dzia³añ usuwaj¹cych lub ograniczaj¹cych œliskoœæ
chodnika codziennie. Piasek u¿yty do tych celów nale¿y usun¹æ z chodnika po ustaniu jego œliskoœci.
2. Nawisy œnie¿ne i sople nale¿y usuwaæ na bie¿¹co, w
szczególnoœci stwarzaj¹ce zagro¿enie dla zdrowia
lub mienia.
3. Zakazuje siê wyrzucania œniegu, lodu, b³ota i innych
zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê.
4. Obowi¹zki okreœlone w ust. 1–3 dotycz¹ w³aœcicieli
nieruchomoœci b¹dŸ innych podmiotów obci¹¿onych
obowi¹zkiem oczyszczania chodników oraz zarz¹dców dróg.
§6
1. W³aœciciele nieruchomoœci, na których znajduj¹ siê
tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego,
maj¹ obowi¹zek ustawienia na tych terenach lub
obiektach koszy na œmieci i systematycznego ich
opró¿niania.
2. Obowi¹zek okreœlony w ust. 1 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 58 poz. 515 z 2003 roku ze zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiêbiorców korzystaj¹cych z takich przystanków.
§7
1. Zabrania siê mycia pojazdów mechanicznych w pobli¿u rzek, innych cieków wodnych oraz na ulicy. Mycie dozwolone jedynie w miejscach i na warunkach
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury
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w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
2. Zabrania siê tworzenia "dzikich wysypisk" – tj. gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego
nieprzeznaczonych.
3. Zabrania siê gromadzenia odpadów poprodukcyjnych
w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne.
4. Zabronione jest na obszarze ca³ego miasta spalanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych (np. Kot³ownie przydomowe, paleniska) i
wypalanie suchych traw a tak¿e niszczenie lub uszkadzanie roœlinnoœci.
5. Zabronione jest odprowadzanie œcieków do gruntu,
wody, kanalizacji deszczowej oraz wód opadowych
do kanalizacji sanitarnej.
Rozdzia³ 3
Zasady usuwania odpadów komunalnych
z nieruchomoœci
§8
1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci musz¹ byæ gromadzone w urz¹dzeniach opisanych w niniejszym Regulaminie, natomiast
nieczystoœci ciek³e, odprowadzone do sieci kanalizacyjnej opisane w regulaminie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu œcieków.
2. Je¿eli na terenie nieruchomoœci powstaj¹ tak¿e odpady inne ni¿ komunalne, to musz¹ byæ one gromadzone w sposób wyodrêbniony od odpadów
komunalnych. Zak³ady na których terenie powstaj¹
odpady inne ni¿ komunalne zobowi¹zane s¹ do prowadzenia ich ewidencji iloœciowej i jakoœciowej. Zasady gospodarowania takimi odpadami okreœlaj¹
przepisy odrêbne.
§9
1. Pojemniki na odpady komunalne drobne nale¿y ustawiæ w miejscach ³atwo dostêpnych zarówno dla ich
u¿ytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej.
2. Pojemniki powinny byæ ustawione w granicach nieruchomoœci w miejscu oznaczonym na równej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siê wody i b³ota.
3. Przepisy ust. 1–2 stosuje siê odpowiednio do koszy
na odpady ustawionych na drogach publicznych i
przystankach komunikacji zbiorowej.
§ 10
W³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany zapewniæ
pracownikom firmy wywozowej dostêp do pojemników
w czasie ustalonym w umowie o odbiór, w sposób umo¿liwiaj¹cy opró¿nienie pojemników bez nara¿ania na szkodê ludzi, budynków b¹dŸ pojazdów.
§ 11
Powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci odpady roœlinne powinny byæ kompostowane we w³asnym zakresie
zgodnie ze sztuk¹ ogrodnicz¹. W przypadku gdy w³aœciciele nie bêd¹ mieli mo¿liwoœci lokalizacyjnych do zorganizowania kompostownika, odpady te bêd¹ gromadziæ i
usuwaæ razem z odpadami balastowymi.
§ 12
1. Sta³e odpady komunalne drobne musz¹ byæ usuwa-
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ne z terenu nieruchomoœci systematycznie z tak¹
czêstotliwoœci¹, która pozwoli na w³aœciwe wykorzystanie pojemników.
2. Nieczystoœci ciek³e musz¹ byæ usuwane z nieruchomoœci z czêstotliwoœci¹ i w sposób gwarantuj¹cy, ¿e
nie nast¹pi wyp³yw ze zbiornika, zw³aszcza wynikaj¹cy z jego przepe³nienia.
Rozdzia³ 4
Urz¹dzenia do gromadzenia odpadów
§ 13
1. W³aœciciel nieruchomoœci zapewnia wyposa¿enie jej
w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urz¹dzeñ, wydzier¿awienie od firmy przewozowej lub w inny sposób
ustalony w drodze umowy z firm¹ przewozow¹ lub
innym podmiotem.
2. Iloœæ pojemników i ich pojemnoœæ winna byæ dostosowana do iloœci mieszkañców danej nieruchomoœci, ale na terenie ka¿dej nieruchomoœci zabudowanej
musi byæ co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne sta³e.
3. Dopuszcza siê dodatkowo gromadzone drobnych
odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych o których mowa w § 17 w workach plastikowych
z logo firmy œwiadcz¹cej us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów
§ 14
1. Pojemniki s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych drobnych powinny mieæ pojemnoœæ od 0,11
do 0,34 m3, a kontenery od 1 do 10 m 3.
2. Pojemniki na odpady komunalne drobne s³u¿¹ wy³¹cznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów.
3. W sytuacjach wyj¹tkowych lub podczas prowadzenia
akcji sprz¹tania terenów miejskich, po wczeœniejszym uzgodnieniu z firm¹ wywozow¹ dozwolone jest
gromadzenie odpadów w szczelnych workach z tworzywa bez logo firmy.
§ 15
1. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek trzymaæ pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mog³o odbywaæ siê
bez przeszkód, oraz okresowego dezynfekowania
ich po opró¿nieniu.
2. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych (tak¿e suchych odpadów roœlinnych).
3. Obowi¹zki okreœlone w ust. 1–3 stosuje siê odpowiednio do koszy na odpady, ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych,
oraz innych terenach u¿ytku publicznego.
4. Rozmieszczenie pojemników i zbiorników bezodp³ywowych do gromadzenia odpadów komunalnych winno byæ zgodne z Rozporz¹dzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
§ 16
Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoœci i usuwane w terminach uzgodnionych z firm¹
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wywozow¹ przynajmniej raz w roku na koszt w³aœciciela nieruchomoœci.
§ 17
1. Zaleca siê aby w³aœciciele nieruchomoœci prowadzili selektywn¹ zbiórkê nastêpuj¹cych odpadów;
1. makulatura
2. szk³o i st³uczka szklana
3. tworzywa sztuczne
4. puszki i drobny z³om
5. odpady wielkorozmiarowe i niebezpieczne
6. odpady balastowe(pozosta³e, nieselekcjonowane
odpady komunalne)
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki stosuje siê pojemniki odpowiadaj¹ce ogólnym warunkom okreœlonym w
niniejszym Regulaminie z tym, ¿e pojemniki lub worki powinny byæ kolorowe wskazuj¹ce na rodzaj gromadzonych w nich odpadów.
3. Selektywna zbiórka odpadów powinna byæ prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania
odpadów okreœlonych w niniejszym Regulaminie.
Szczegó³owe zasady selektywnej zbiórki odpadów
winny byæ okreœlone w umowie z firm¹ przewozow¹.
4. Dla potrzeb dobrowolnej nieodp³atnej zbiórki selektywnej zbiórki odpadów organizuje siê centralne punkty zbiórki odpadów w nastêpuj¹cych miejscach:
1) ul.10 Marca
2) ul.Koœciuszki
3) ul.Suchrskiego
4) ul.Powstañców Warszawy
5) ul.Brzozowa
6) ul.Westerplatte
7) ul.Grabskiego
8) ul.£¹kowa
9) ul.Kwiatowa
10) ul.Abrahama
11) ul.Nadmorska
12) ul.Sosnowa
13) ul.Kwiatowa
14) ul.1 Maja
15) ul.Tysi¹clecia
5. Centralne punkty zbiórki odpadów wyposa¿one s¹
pojemniki:
1) zielone – na szk³o,
2) ¿ó³te – na opakowania z plastiku,lub inne – stosownie do lokalnych mo¿liwoœci zagospodarowania i rynku odbiorców.
5. Surowce wtórne mieszkañcy mog¹ samodzielnie i
na w³asny koszt dostarczaæ do punktów skupu.
6. W³aœciciele terenów zielonych, dzia³ek budowlanych
zabudowanych i niezabudowanych – winni utrzymywaæ je w nale¿ytym porz¹dku i czystoœci poprzez odpowiednie wykaszanie i niedopuszczenie do ich
zachwaszczenia.
Rozdzia³ 5
Zasady rozliczania us³ug w zakresie postêpowania
z odpadami komunalnymi.
§ 18
1. Ustala siê normatywn¹ iloœci sta³ych odpadów komunalnych drobnych produkowanych przez jedn¹
osobê w iloœci 30 litrów miesiêcznie. W przypadku
nieruchomoœci, przy których selekcjonuje siê odpa-

dy przelicza siê: 1 osoba – 20 litrów.
2. Dla podmiotów gospodarczych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w wyniku której powstaj¹ odpady komunalne
faktyczn¹ objêtoœæ produkowanych odpadów okreœla w³aœciciel przy podpisywaniu umowy z firm¹ wywozow¹.
3. Dopuszcza siê zaokr¹glenie w dó³ objêtoœci odpadów komunalnych wyliczonych z zastosowaniem
norm do najbli¿szej wynikaj¹cej z wielokrotnoœci,
b¹dŸ kombinacji objêtoœci dopuszczonych do stosowania pojemnoœci pojemników.
§ 19
1. W³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów co najmniej w iloœci wynikaj¹cej z wyliczenia dokonanego w oparciu
o przepisy niniejszego rozdzia³u.
2. W³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do pobierania, przechowywania i okazywania na zasadach
okreœlonych w ustawie z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu i czystoœci w gminach, dowodów usuniêcia
ustalonej iloœci odpadów w sposób zgodny z postanowieniami tej¿e ustawy.
3. W³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany do udzielenia firmie wywozowej informacji niezbêdnych dla
ustalenia treœci umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny z wymogami okreœlonymi w niniejszym
Regulaminie.
Rozdzia³ 6
Obowi¹zki w³aœcicieli zwierz¹t domowych
i gospodarskich, maj¹ce na celu ochronê przed
zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego u¿ytku, w tym tak¿e zakazu ich
utrzymania na okreœlonych obszarach lub
poszczególnych nieruchomoœciach
§ 20
1. Do obowi¹zków w³aœcicieli lub opiekunami psów i innych zwierz¹t domowych nale¿y:
a) sprawowanie w³aœciwej opieki nad tymi zwierzêtami,
w tym w szczególnoœci nie pozostawiania bez dozoru, je¿eli zwierzê nie jest nale¿ycie uwi¹zane lub nie
znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym b¹dŸ na terenie ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy samodzielne wydostanie siê zwierzêcia z niego,
b) poddawanie obowi¹zkowym szczepieniom psy,
które ukoñczy³y 2 miesi¹ce ¿ycia – raz w roku kalendarzowym,
c) w³aœciciele psów uznanych za agresywne powinni
uzyskaæ do Burmistrza Miasta zezwolenie na ich utrzymanie zgodnie Rozporz¹dzeniem Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 15.12.1998 r. w
sprawie wykazu rasy psów uznanych za agresywn¹
oraz warunków zezwoleñ na utrzymanie psa takiej
rasy (Dz.U. nr 159, poz. 1051 ze zm.)
d) bezzw³oczne zg³oszenie do lekarza weterynarii
przypadków pogryzienia cz³owieka przez psa i zastosowanie siê do zaleceñ s³u¿b weterynaryjnych,
2. Zakazuje siê doprowadzania zwierz¹t do stanu, w
którym mog¹ staæ siê niebezpieczne dla cz³owieka lub
innego zwierzêcia.
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3. W³aœciciele lub opiekunowie psów zobowi¹zani s¹
do natychmiastowego reagowania w sytuacjach powoduj¹cych zak³ócenie porz¹dku publicznego wypoczynku nocnego wywo³anego uporczywym wyciem
lub szczekaniem.
4. Tereny nieruchomoœci, na których przebywaj¹ psy
mog¹ce zagra¿aæ bezpieczeñstwu ludzi i mieniu powinny byæ w³aœciwie oznakowane.
§ 21
1. Na tereny u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ wprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy
jest dozwolone tylko w miejscach ma³o uczêszczanych i pod warunkiem, ¿e pies ma kaganiec, a w³aœciciel ma mo¿liwoœæ sprawowania bezpoœredniej
kontroli nad jego zachowaniem.
2. Zakazuje siê wprowadzania psów lub innych zwierz¹t do obiektów u¿ytku publicznego placówek handlowych lub gastronomicznych, je¿eli zakaz taki
wynika z wyraŸnego oznakowania dokonanego przez
w³aœciciela nieruchomoœci.
3. W³aœciciele zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani do
usuniêcia spowodowanych przez nie zniszczeñ i zanieczyszczeñ z terenów i pomieszczeñ przeznaczonych do u¿ytku publicznego jak: place, ulice, chodniki,
parkingi, zieleñce, piaskownice i inne.
4. Psy bez opieki uznawane bêd¹ za bezpañskie i podlegaæ bêd¹ wy³apaniu i umieszczeniu w schronisku
dla bezdomnych zwierz¹t na koszt w³aœciciela.
§ 22
1. Obowi¹zkiem w³aœciciela zwierz¹t gospodarskich
jest utrzymanie zgodniez zapisami ustawy o ochronie zwierz¹t i aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Rozdzia³ 7
Deratyzacja i sposób jej przeprowadzania
§ 23
1. Nieruchomoœci i obiekty na nich zlokalizowane, które nale¿¹ do osób fizycznych i prawnych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w³aœcicieli domów
mieszkalnych, zak³adów opieki zdrowotnej, placówki oœwiatowe s¹ objête obowi¹zkow¹ deratyzacj¹.
2. Deratyzacja przeprowadzana jest w paŸdzierniku
ka¿dego roku.
3. Na wniosek Pañstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lêborku akcja deratyzacji mo¿e byæ
przeprowadzona w terminach i miejscach dodatkowo
przez niego wyznaczonych.
4. Deratyzacjê winny dokonywaæ specjalistyczne jednostki posiadaj¹ce odpowiednie œrodki do jej wykonania, maj¹ce upowa¿nienie Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do jej wykonania.
Rozdzia³ 8
Kontrola
§ 24
1. Organem kontroli do przestrzegania zawartych w niniejszym Regulaminie postanowieñ jest Burmistrz
Miasta dzia³aj¹cy przez podleg³e mu s³u¿by tj. Stra¿
Miejsk¹ oraz inni upowa¿nieni przez Burmistrza Miasta pracownicy samorz¹dowi.
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2. W³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek umo¿liwiæ przeprowadzenie kontroli o której mowa w ust. 1.
3. Na podstawie ustaleñ kontroli organ przeprowadzaj¹cy kontrolê mo¿e:
1. wydaæ zarz¹dzenie pokontrolne dla w³aœciciela nieruchomoœci,
2. wydaæ decyzjê administracyjn¹,
3. na³o¿yæ grzywnê w drodze mandatu karnego lub skierowaæ wniosek o ukaranie
Rozdzia³ 9
Sankcje z tytu³u naruszenia postanowieñ niniejszego Regulaminu
§ 25
1. Kto nie wykonuje obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszego regulaminu podlega karze grzywny.
2. Postêpowanie w sprawach o których mowa w ust. 1
i 2 toczy siê wed³ug przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.
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UCHWA£A Nr 240/XXVIII/2004
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 77/X/2003 z dnia
26.06.2003 roku w sprawie okreœlenia zasad nabycia,
zbycia i obci¹¿ania nieruchomoœci gruntowych oraz
ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿
3 lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), art. 13 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. Nr 46, poz. 543 z 2000 roku ze zm.) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Miejskiej w £ebie Nr 77/X/2003 z
dnia 26.06.2003 roku w sprawie okreœlenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoœci gruntowych oraz
ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿
3 lata wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
§ 5 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
„Rada Miejska nabywa lub dokonuje zamiany nieruchomoœci.”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 26

— 1412 —
§2
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POROZUMIENIE POWIATÓW
zawarte w dniu 10 stycznia 2005 r.
w S³upsku,
pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk z siedzib¹
w S³upsku Plac Zwyciêstwa 3,
reprezentowan¹ przez:
Andrzeja Obecnego –
Zastêpcê Prezydenta Miasta S³upska
a Powiatem S³upskim, z siedzib¹ w S³upsku
przy ul. Szarych Szeregów 14,
reprezentowanym przez:
1. Zdzis³awa Ko³odziejskiego –
Starostê Powiatu S³upskiego
2. S³awomira Ziemianowicza –
Wicestarostê Powiatu S³upskiego
Gmina Miejska S³upsk, realizuj¹c uchwa³ê Nr XXXIV/
400/04 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 29 grudnia
2004 roku oraz realizuj¹c Uchwa³ê Nr (nie dotyczy) Rady Powiatu S³upskiego z dnia (nie dotyczy) zawar³y Porozumienie o nastêpuj¹cej treœci:
§1
1. Gmina Miejska S³upsk przyjmuje, a Powiat S³upski
powierza wykonanie zadania publicznego w zakresie
zapewnienia rehabilitacji osób niepe³nosprawnych
z terenu powiatu s³upskiego, prowadzonej w warsztatach terapii zajêciowej na terenie miasta S³upska,
dofinansowanych z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
2. Zakres zadania obejmuj¹cy m.in. dane osobowe oraz
kwoty nale¿ne za realizacjê zadania okreœlane bêd¹ ka¿dorazowo w drodze porozumienia szczegó³owego zawieranego przez upowa¿nione, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami osoby.

1. Porozumienie zawiera siê na czas nieokreœlony.
2. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron z zachowaniem 3–miesiêcznego okresu wypowiedzenia.
§3
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce.
2. Wszelkie zmiany treœci niniejszego Porozumienia,
pod rygorem niewa¿noœci, wymagaj¹ formy pisemnej
w formie aneksu.
§4
1. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 roku.
§5
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Z up. Prezydenta
Miasta Slupska
A. Obecny
Zastêpca Prezydenta
Skarbnik Miasta
A. £ukaszewicz

Starosta
Powiatu S³upskiego
Z. Ko³odziejski
Wicestarosta
S. Ziemianowicz
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