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961
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zadañ powiatowej biblioteki publicznej dla
powiatu wejherowskiego.
zawarte w dniu 7 grudnia 2004 r. pomiêdzy:
Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu w osobach:
1. Starosty Wejherowskiego – Józefa Reszke
2. Wicestarosty Wejherowskiego – Gabrieli Lisius
zwanym dalej „Powiatem”
z Gmin¹ Miasta Wejherowa reprezentowan¹ przez:
Prezydenta Miasta – Krzysztofa Hildebrandta
zwan¹ dalej „Miastem”
Strony porozumienia zgodnie ustalaj¹, co nastêpuje:
§1
Powiat powierza Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie
prowadzenie zadañ powiatowej biblioteki publicznej zwanej dalej
„Bibliotek¹”, której organizatorem jest Miasto.
§2
1. W 2005 roku Powiat partycypuje w kosztach dzia³alnoœci Biblioteki kwot¹ 150.000,– z³ (s³ownie: sto piêædziesi¹t tysiêcy z³otych), która przekazana zostanie
Miastu w formie dotacji.
2. 10% kwoty wymienionej w pkt. 1 przeznaczone bêdzie na zakup ksi¹¿ek.
3. Poczynaj¹c od 01.01.2006 roku Powiat partycypowaæ
bêdzie w kosztach dzia³alnoœci Biblioteki kwot¹ wymienion¹ w ust. 1, powiêkszon¹ o wskaŸnik inflacji.
4. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 1–2 s¹ przekazywane miesiêcznie do 10–go dnia ka¿dego miesi¹ca za dany miesi¹c na konto Miasta z
przeznaczeniem dla Biblioteki, w wysokoœci
1/12 œrodków przewidzianych na dany rok.

§3
1. Biblioteka sk³ada Zarz¹dowi Powiatu roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadañ wed³ug zasad okreœlonych w ustawie
o finansach publicznych.
2. Na wniosek Powiatu, Biblioteka sk³ada dodatkowe
informacje i sprawozdania dotycz¹ce sposobu wykonywania zadañ powiatowej biblioteki publicznej.
3. Powiat ma prawo wgl¹du w dokumenty Biblioteki w
czêœci dotycz¹cej jej dzia³alnoœci jako powiatowej
biblioteki publicznej.
§4
1. O zmianach na stanowisku dyrektora Biblioteki Miasto informuje Powiat z podaniem przyczyn.
2. Zmiany statutu Biblioteki wymagaj¹ opinii Zarz¹du
Powiatu Wejherowskiego.
§5
1. Mienie Biblioteki pozostaje jej w³asnoœci¹ jako samorz¹dowej instytucji kultury posiadaj¹cej osobowoœæ prawn¹.
2. W przypadku likwidacji Biblioteki maj¹tek pozosta³y
po likwidacji bêdzie stanowi³ w³asnoœæ Miasta, za
wyj¹tkiem czêœci mienia nabytego po wejœciu w ¿ycie Porozumienia, które zostanie podzielone proporcjonalnie do nak³adów poniesionych przez Miasto i
Powiat na utrzymanie tej instytucji.
§6
Wszelkie spory w sprawach merytorycznych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Biblioteki bêd¹ rozstrzygane przez
Strony Porozumienia po zasiêgniêciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
§7
1. Porozumienie zawarte zosta³o na czas nieokreœlony.
2. Porozumienie mo¿e zostaæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze Stron, z zachowaniem szeœciomiesiêcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego.
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§8

Poz. 961 i 962

§9

REGULAMIN WYNAGRADZANIA
i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, przedszkolach i
placówkach oœwiatowych prowadzonych przez
Gminê Pelplin

Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego ze skutkiem na dzieñ 01.01.2005 r.

Rozdzia³ I
Postanowienia wstêpne

Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze Stron.

POWIAT
J. Reszke
L. Gabriela

MIASTO
K. Hildebrandt

962

UCHWA£A Nr XXVII/254/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania i
przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, przedszkolach i placówkach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê
Pelplin
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; Dz. U. 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 art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112; zm: Dz.U. 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; z 2005 r.
Nr 10, poz. 71) Rada Miejska w Pelplinie w uzgodnieniu
ze zwi¹zkami zawodowymi nauczycieli uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin wynagradzania i przyznawania
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym
w szko³ach, przedszkolach i placówkach oœwiatowych
prowadzonych przez Gminê Pelplin, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XIX/189/2000 Rady Miejskiej
w Pelplinie z dnia 21 wrzeœnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w
szko³ach, przedszkolach i placówkach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Pelplin.

§1
Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, przedszkolach i placówkach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Pelplin, zwany dalej Regulaminem,
okreœla:
1. wysokoœæ stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
szczegó³owe warunki przyznawania tych dodatków,
2. szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraŸnych
zastêpstw,
3. wysokoœæ i warunki wyp³acania nagród,
4. wysokoœæ i warunki wyp³acania innych œwiadczeñ
wynikaj¹cych ze stosunku pracy,
5. wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wyp³acania.
§2
Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1. szkole – nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub placówkê albo zespó³ szkó³ lub placówek dla
której organem prowadz¹cym jest Gmina Pelplin,
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. pracodawcy – nale¿y przez to rozumieæ szko³ê b¹dŸ
w zale¿noœci od kontekstu – dyrektora szko³y albo
inn¹ osobê wyznaczon¹ do dokonywania czynnoœci
w sprawach z zakresu prawa pracy,
5. nauczycielach – rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcê,
6. klasie – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub
grupê,
7. uczniu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka.
§3
Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³.
Rozdzia³ II
Dodatki

§3

§4

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

Dodatek za wys³ugê lat
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.

Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz
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2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce
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¿ w jednym stosunku pracy okresy uprawniaj¹ce do dodatku za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla
ka¿dego stosunku pracy, z zastrze¿eniem ustêpu
4 i 5. Do okresu zatrudnienia uprawniaj¹cego do dodatku za wys³ugê lat nie wlicza siê okresu pracy w
innym zak³adzie pracy, 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. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu,
który przeszed³ do pracy w urzêdzie administracji
rz¹dowej, kuratorium oœwiaty, centralnej komisji egzaminacyjnej, okrêgowej komisji egzaminacyjnej, w
specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach
sprawuj¹cych nadzór nad zak³adami poprawczymi,
schroniskami dla nieletnich i oœrodkami diagnostyczno–konsultacyjnymi na stanowisko wymagaj¹ce kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy
uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê
okresy pracy zaliczane do dodatku za wys³ugê lat w
szkole, w której nauczyciel otrzyma³ urlop bezp³atny na czas zajmowania tego stanowiska.
6. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa
do dodatku za wys³ugê lat zalicza siê okresy w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22
ust. 3 Karty Nauczyciela.
7. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê tak¿e inne okresy zatrudnienia, je¿eli z mocy odrêbnych przepisów podlegaj¹ one
wliczeniu do okresu pracy, od którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze.
8. Dodatek przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub wy¿szej
stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w
ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku
lub wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego
dnia miesi¹ca.
9. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie chyba, ¿e przepis szczególny
stanowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za
dni nieobecnoœci w pracy z powodu niezdolnoœci do
pracy wskutek choroby b¹dŸ koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

10. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§5
Dodatek motywacyjny
1. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego uwzglêdnia
siê:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
a w szczególnoœci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem
ich mo¿liwoœci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno–wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji
lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami w konkursach, zawodach,
olimpiadach, itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z rodzicami,
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) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oœæ o estetykê i sprawnoœæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych 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) posiadanie wyró¿niaj¹cej oceny pracy,
4) 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 nauczycieli
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ
statutowych szko³y.
2. Podstawê obliczania dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.
3. Dodatek mieœci siê do 50% podstawy:
— do 30% dla nauczycieli,
— do 50% dla dyrektorów,
4. Dodatek przyznaje siê nauczycielowi na czas okreœlony nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿ej ni¿ 1 rok
szkolny (z dniem 1marca i 1 wrzeœnia).
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5. Przy zmianie placówki w ramach samorz¹du nauczyciel zachowuje ci¹g³oœæ prawa do dodatku.
6. Orygina³ pisma dotycz¹cego przyznania dodatku motywacyjnego dorêcza siê nauczycielowi, a kopiê pisma w³¹cza siê do akt osobowych tego nauczyciela.
7. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê miesiêcznie z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
8. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom
spe³niania warunków, o których mowa w pkt. 1, ustala dyrektor na podstawie regulaminu uzgodnionego
z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi, a w stosunku do dyrektora – burmistrz.
9. W bud¿ecie gminy wyodrêbnia siê œrodki finansowe
na dodatki motywacyjne w wysokoœci 3% planowanych œrodków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
§6
Dodatki funkcyjne
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole przys³uguje dodatek funkcyjny:
1) dyrektorowi w wysokoœci do 60%
2) wicedyrektorowi w wysokoœci do 50%
3) kierownikowi œwietlicy w wysokoœci do 40%
3) i nastêpne (inne stanowiska okreœlone w statucie
szko³y), w wysokoœci do 15% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, ustala siê uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi: wielkoœæ szko³y, jej warunki
organizacyjne, z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹c¹ z funkcji kierowniczej, liczbê stanowisk kierowniczych w
szkole, wyniki pracy szko³y:
1) dla dyrektora – burmistrz,
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w
ust1, pkt 2–4 – dyrektor szko³y.
3. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny z tym, ¿e nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy – w wysokoœci do 5%,
2) funkcjê doradcy metodycznego – w wysokoœci do
10%,
3) funkcjê nauczyciela konsultanta – w wysokoœci do
15%,
4) funkcjê opiekuna sta¿u – w wysokoœci do 3% œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
4. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 3 uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoœæ zadañ oraz
warunki ich realizacji, ustala dyrektor. Dyrektor nie
mo¿e przekroczyæ kwoty maksymalnej ustalonej
przez burmistrza na dany rok bud¿etowy.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie stanowiska nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca, od tego dnia.
6. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okreœlony traci prawo do dodatku
funkcyjnego z up³ywem tego okresu, a w razie wczeœniejszego odwo³ania z koñcem miesi¹ca, w którym
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nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca, od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresach,
za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze
oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nstêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia
z innych powodów obowi¹zków, do których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia
obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca, od tego dnia.
8. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa.
9. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
10. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, nie wyklucza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w ust. 3 pkt.1.
11. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§7
Dodatki za warunki pracy
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych warunkach
lub szkodliwych dla zdrowia warunkach okreœlonych
w przepisach § 6 i § 7 rozporz¹dzenia MEN z dnia
11 maja 2000 r.
2. Wysokoœæ dodatków, o których mowa w ust. 1 uzale¿niona jest od:
1) stopnia trudnoœci, uci¹¿liwoœci oraz szkodliwoœci
dla zdrowia realizowanych prac lub zajêæ,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach,
o których mowa w ust. 1.
3. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje:
1) nauczycielom szkó³ prowadz¹cym zajêcia w klasach ³¹czonych – w wysokoœci 25% stawki godzinowej za ka¿d¹ przeprowadzon¹ w tych klasach
godzinê nauczania,
2) nauczycielom, którzy prowadz¹ zajêcia w klasie,
w której znajduje siê co najmniej jedno dziecko
zakwalifikowane do kszta³cenia specjalnego, pod
warunkiem, ¿e zajêcia dydaktyczne i wychowawcze z tymi uczniami prowadzone s¹ wed³ug programu nauczania szko³y specjalnej – w wysokoœci
20% stawki godzinowej,
3) nauczycielom, którzy prowadz¹ nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego – w wysokoœci 20% wynagrodzenia zasadniczego obligatoryjnie,
4) nauczycielom, którzy prowadz¹ nauczanie indywidualne uczniów niepe³nosprawnych obligatoryjnie na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego – w
wysokoœci 20% stawki godzinowej.
4. Dodatek za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy, w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia mie-
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si¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ wykonywania pracy.
5. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielom, którzy w danym miesi¹cu przepracowali co najmniej 40 godzin w tych warunkach.
6. W razie zbiegów tytu³u do dodatku za trudne, uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi prawo
do jednego wy¿szego dodatku.
7. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u.
8. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w twarunkach szkodliwych dla zdrowia okreœla zarz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
26 wrzeœnia 1983 r. w sprawie wykazu prac nauczycieli w wraunkach szkodliwych dla zdrowia oraz
szczegó³owych zasad wyp³acania dodatku za te prace (M.P. Nr 33, poz. 183).
9. Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach szkodliwych
dla zdrowia dodatek przys³uguje w wysokoœci:
1) od 10 z³ do 35 z³ miesiêcznie – przy pierwszym
stopniu szkodliwoœci,
2) od 17 z³ do 49 z³ miesiêcznie – przy drugim stopniu szkodliwoœci,
3) od 22 z³ do 67 z³ miesiêcznie – przy trzecim stopniu szkodliwoœci.
10. Nauczycielom wykonuj¹cym pracê w warunkach
szkodliwych dla zdrowia dodatek wyp³aca siê je¿eli:
1) stê¿enie i natê¿enie czynników szkodliwych dla
zdrowia przekraczaj¹ najni¿sze dopuszczalne normy lub niemo¿liwe jest zachowanie innych higienicznych norm pracy, oraz
2) praca jest wykonywana w tych warunkach przez
co najmniej 40 godzin w miesi¹cu.
11. Dodatek przys³uguje na podstawie wyników badañ
œrodowiska pracy przeprowadzonych przez jednostkê upowa¿nion¹ do tego rodzaju badañ, stwierdzaj¹cych, ¿e praca jest wykonywana w warunkach, o
których mowa w ust. 10.
12. Dodatek przyznaje siê na okres przejœciowy do czasu poprawy warunków pracy przez wyeliminowanie
lub ograniczenie szkodliwoœci uzasadniaj¹cych przyznanie dodatku.
13. Dodatek wyp³aca siê miesiêcznie z do³u na czas faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest
zwi¹zany, oraz za okresy:
1) urlopu macierzyñskiego,
2) urlopu wypoczynkowego,
3) choroby trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce,
4) niewykonywania pracy z innych przyczyn, za które to okresy przys³uguje wynagrodzenie jak za
urlop wypoczynkowy.
14. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za pracê w warunkach szkodliwych dla zdrowia, dodatku za pracê
w trudnych warunkach albo za pracê w warunkach
uci¹¿liwych przys³uguje prawo do obu tych dodatków.
§8
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê: dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê
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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 ponadwymiarowych:
1) 75 godzin dla nauczycieli z pensum 18 godzin tygodniowo,
2) 125 godzin dla nauczycieli z pensum 30 godzin
tygodniowo,
3) 108 godzin dla nauczycieli z pensum 26 godzin
tygodniowo,
4) 83 godziny dla nauczycieli z pensum 20 godzin tygodniowo (pedagodzy),
5) 92 godziny dla nauczycieli z pensum 22 godziny tygodniowo (klasy „0”),
6) 104 godziny dla nauczycieli z pensum 25 godzin tygodniowo (przedszkola).
2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doraŸnego
zastêpstwa realizowanego na zasadach, o których
mowa w ust. 2, ustala siê, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej
godzinie zosta³¹ zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê realizowanego wymiaru godzin.
3. 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 dla danej klasy wynosi:
— za zrealizowan¹ jednostkê tematyczn¹ 100% wynagrodzenia za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
obliczonego na zasadach okreœlonych w ust. 1.
4. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w ust. 4,
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w œrodku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœæi w pracy.
6. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoœci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub na
imprezy,
3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹cego 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 nauczycie-
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la 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 okreœlony w art. 42
ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pomniejszony o
1/5 tego wymiaru (lub o 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.
8. W razie zastêpstwa nieobecnych nauczycieli przez
nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze
godzin za faktycznie zrealizowane godziny zastêpstw,
przys³uguje wynagrodzenie wed³ug zasad za godziny doraŸnych zastêpstw.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny jak za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê z
do³u.
§9
Nagrody
1. Œrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w wysokoœci 1% planowanych œrodków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym
szko³y z tym, ¿e:
1) 70% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora,
2) 30% 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) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku
szkolnym poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody, dodatku motywacyjnego przez co najmniej
6 miesiêcy,
3) legitymowania siê wybitnymi osi¹gniêciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuñczej.
3. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
1) ze œrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – dyrektor na podstawie regulaminu opracowanego przez
zak³adowe organizacje zwi¹zkowe po zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej,
2) ze œrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – burmistrz.
4. Nagrody, o których mowa w ust. 1 – 3 s¹ przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgod¹ burmistrza mo¿e
przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.
§ 10
Wynagrodzenie dodatkowe
1. Nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie dodatkowe:
1) za analizê i ocenê pisemnych prac i zajêæ z jêzyka polskiego, pocz¹wszy od czwartej klasy szko³y podstawowej w wysokoœci:
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a) od 16 z³ do 21 z³ miesiêcznie w szko³ach podstawowych,
b) od 18 z³ do 28 z³ miesiêcznie w gimnazjach.
2) za sprawowanie opieki nad dzieæmi wyje¿d¿aj¹cymi do innych miejscowoœci w ramach zielonych
szkó³ – jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.
2. Wynagrodzenie za zajêcia dodatkowe, o których mowa w ust. 1wyp³aca siê miesiêcznie z do³u. Wynagrodzenie to wyp³aca siê za okresy wykonania zajêæ.
3. Za sprawowanie opieki nad dzieæmi wyje¿d¿aj¹cymi na wycieczki szkolne jak za dwie godziny ponadwymiarowe dziennie.
4. Nauczycielom, 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¿ za 4 godziny.
§ 11
Dodatki mieszkaniowe
1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel
posiadaj¹cy wymagane kwalifikacje, zatrudniony na
terenie wiejskim lub w mieœcie licz¹cym do
5 000 mieszkañców, w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ.
2. Dodatek jest zró¿nicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i obejmuje:
1) do 3% miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników ustalonego przez
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej zwanego dalej najni¿szym wynagrodzeniem – dla jednej osoby,
2) do 4% najni¿szego wynagrodzenia – dla dwóch
osób,
3) do 5% najni¿szego wynagrodzenia – dla trzech
osób,
4) do 6% najni¿szego wynagrodzenia – dla czterech
i wiêcej osób.
3. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê w ten
sposób, ¿e kwotê 0,49 z³ pomija siê, a kwotê od co
najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.
4. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: ma³¿onka i dzieci, a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na
jego pe³nym utrzymaniu.
5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu,
przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoœci okreœlonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie wyp³aca³ dodatek jednemu z
nich.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 5, na wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje – dyrektor, a
dyrektorowi – burmistrz.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:
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1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowania
przez niego lokalu mieszkalnego od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie œwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej, w 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 by³a
zawarta,
4) korzystania z urlopu wypoczynkowego.
Rozdzia³ III
Postanowienia koñcowe
1. „Projekt Regulaminu zosta³ uzgodniony z w³aœciwymi organizacjami zwi¹zkowymi”.
2. „Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w formie aneksu, po
uzgodnieniu z w³aœciwymi organizacjami zwi¹zkowymi”.
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UCHWA£A Nr XXVII/256/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Pelplin
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; Dz. U. 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 Miejska w Pelplinie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statuty So³ectw: Bielawki, Grêblin, Janiszewko, Kulice, Lignowy Szlacheckie, Ma³e Walichnowy, Miêdzy³ê¿, Pomyje, Rajkowy, Ropuchy, Ro¿ental,
Rudno, Wielki Garc stanowi¹ce za³¹czniki od nr 1 do
nr 13 do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a nr VIII/49/96 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 paŸdziernika 1996 roku w sprawie uchwalenia statutów so³ectw.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXVII/256/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
STATUT SO£ECTWA BIELAWKI
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Wyra¿enia u¿yte w statucie so³ectwa oznaczaj¹:
1) burmistrz – Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin,
2) skarbnik –Skarbnika Gminy Pelplin,
3) samorz¹d mieszkañców wsi – samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa,
4) rada – Radê Miejsk¹ w Pelplinie,
5) urz¹d – Urz¹d Gminy i Miasta Pelplin,
6) statut – statut so³ectwa Bielawki,
7) statut gminy – Statut Gminy Pelplin,
8) komisja rewizyjna – Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Pelplinie,
9) przepisy odrêbne – ustawy i akty wykonawcze do
ustaw,
10) uchwa³a odrêbna – uchwa³ê Rady Miejskiej w Pelplinie,
11) uchwa³a – uchwa³a zebrania wiejskiego,
12) zarz¹dzenie – zarz¹dzenie Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin.
§2
1. So³ectwo Bielawki jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pelplin.
2. So³ectwo Bielawki obejmuje wieœ Bielawki oraz przysió³ek Rombark.
3. So³ectwo Bielawki posiada zdolnoœæ s¹dow¹.
Rozdzia³ II
Organizacja i zadania organów.
§3
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do g³osowania na zebraniu wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy
na jego terenie, zwani dalej „uprawnionymi mieszkañcami”.
§5
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór i odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onów,
2) podzia³ œrodków finansowych przekazanych do dyspozycji so³ectwa a wyodrêbnionych w bud¿ecie gminy oraz dochodów w³asnych,
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3) konsultowanie spraw z zakresu administracji publicznej i innych spraw wa¿nych dla samorz¹du mieszkañców wsi na zasadach ustalonych odrêbn¹
uchwa³¹,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy
so³tysa,
5) wystêpowanie z wnioskiem do rady w przedmiocie
przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci so³tysa.
6) powo³ywanie komisji do prowadzenia inicjatyw lokalnych.

4. Burmistrz stwierdzaj¹c, ¿e uchwa³a jest sprzeczna
z prawem lub w sposób ra¿¹cy narusza prawo zawiadamia niezw³ocznie radê i zwraca siê z pisemnym wnioskiem do zebrania wiejskiego, za poœrednictwem so³tysa o jej uchylenie. Do czasu za³atwienia wniosku burmistrza zawiesza siê wykonalnoœæ
uchwa³y.
5. Burmistrz wystêpuje do rady o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y w przypadku odmowy jej uchylenia.

§6

1. Z przebiegu obrad zebrania wiejskiego sporz¹dza
siê protokó³.
2. Protokó³ z zebrania wiejskiego zawiera:
1) datê, godzinê i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) przebieg obrad, a w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ lub ich streszczenie oraz zg³oszone i przyjête wnioski,
5) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów wa¿nych: „za”, „przeciw” i „wstrzymuj¹cych” oraz g³osów niewa¿nych,
6) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoœci oraz teksty
przyjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³.
4. Protokó³ podlega wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du u
so³tysa przez okres 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
5. Przewodnicz¹cy obrad przekazuje protokó³ burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców,
3) na pisemny wniosek burmistrza.
§7
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin, miejsce i projekt proponowanego porz¹dku
zebrania wiejskiego ustala so³tys, po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej na co najmniej 7 dni przed zebraniem podaj¹c je do wiadomoœci publicznej w sposób
zwyczajowo przyjêty.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców lub burmistrza odbywa siê w terminie do 14 dni,
chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
§8
1. Obrady zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy:
a) zosta³o prawid³owo zwo³ane,
b) wziê³o w nim udzia³ co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim
nie uczestniczy 10% sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie
mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu zebrania, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych, jednak nie mniej ni¿ 10 osób.
3. Obrady zebrania wiejskiego s¹ jawne.
§9
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1, otwiera i prowadzi so³tys, a w razie jego nieobecnoœci wyznaczony przez zebranie wiejskie przewodnicz¹cy
zebrania.
2. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie, na podstawie projektu sporz¹dzonego przez so³tysa bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 10
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e statut stanowi inaczej.
2. Uchwa³ê podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje uchwa³ê burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.

§ 11

§ 12
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do obowi¹zków i uprawnieñ so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz wystêpowanie
z wnioskiem o zwo³anie posiedzeñ rady so³eckiej,
2) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia w so³ectwie,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych
okresowo przez burmistrza oraz w sesjach rady,
5) zg³aszanie interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych so³ectwa na zasadach okreœlonych w
statucie gminy,
6) zawieranie umowy zlecenia na obs³ugê ksiêgow¹
so³ectwa,
7) przedk³adanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej dzia³alnoœci zebraniu wiejskiemu,
8) wspó³praca z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami
prawnymi,
9) wykonywanie innych zadañ okreœlonych w odrêbnych przepisach, odrêbnych uchwa³ach, uchwa³ach i zarz¹dzeniach.
3. So³tys jest zobowi¹zany do upowa¿nienia cz³onka
rady so³eckiej do wykonywania niektórych czynnoœci w jego imieniu w czasie usprawiedliwionej nieobecnoœci (pe³nomocnictwo).
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§ 13

§ 16

1. Rada so³ecka pe³ni funkcjê opiniodawcz¹ i doradcz¹
oraz udziela pomocy so³tysowi przy wykonywaniu
uchwa³ zebrania wiejskiego.
2. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 uprawnionych mieszkañców.
3. W sk³ad rady so³eckiej wchodzi so³tys.
4. Posiedzenie rady so³eckiej zwo³uje w miarê potrzeby i przewodniczy jej obradom so³tys.

1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru z zastrze¿eniem § 14 ust. 12.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y rada gminy w terminie 3 miesiêcy przed
up³ywem kadencji so³tysa i rady so³eckiej.

§ 14

§ 17

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Wniosek o odwo³anie so³tysa sk³ada:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) burmistrz.
3. Uprawnieni mieszkañcy sk³adaj¹ wniosek na zebraniu wiejskim lub za poœrednictwem burmistrza; § 7
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
4. Pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
5. Odwo³anie cz³onka rady so³eckiej nastêpuje na wniosek:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) so³tysa
6. Pisemny wniosek o odwo³anie cz³onka rady so³eckiej wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
7. Wniosek o odwo³anie so³tysa b¹dŸ cz³onka rady so³eckiej z³o¿ony na zebraniu wiejskim bêdzie poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu wiejskim
zwo³anym w ustawowym terminie.
8. Odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej dokonuje zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym; § 19
ust. 1 – 5 stosuje siê odpowiednio.
9. Podjêcie uchwa³y o odwo³aniu z zajmowanej funkcji
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.
10. W przypadku odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady
so³eckiej, burmistrz zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce
w terminie 1 miesi¹ca licz¹c od daty dorêczenia mu
uchwa³y zebrania wiejskiego.
11. Do czasu wyboru so³tysa w wyborach uzupe³niaj¹cych, o których mowa w ust. 8 obowi¹zki so³tysa wykonuje wyznaczony przez zebranie wiejskie cz³onek
rady so³eckiej.
12. Wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych so³tys b¹dŸ
cz³onek rady so³eckiej pe³ni sw¹ funkcjê do koñca
ustawowej kadencji.

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje burmistrz okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
2. Zarz¹dzenie o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do publicznej wiadomoœci, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹.
3. Do zebrania wiejskiego zwo³anego w celu przeprowadzenia wyborów stosuje siê odpowiednio § 7 ust. 2 i
3, § 8, § 9 ust. 2.

§ 15
Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa na
czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c jeœli:
1) nie wykonuje on swych obowi¹zków,
2) narusza postanowienia statutu, uchwa³ odrêbnych,
uchwa³ i zarz¹dzeñ,
3) gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie pope³nienia przez niego umyœlnego czynu zabronionego.
W takim przypadku burmistrz zwraca siê do rady so³eckiej o wyznaczenie przedstawiciela, który bêdzie
wykonywa³ obowi¹zki so³tysa.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej.

§ 18
1. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje zebranie
wiejskie w g³osowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów spoœród uprawnionych mieszkañców.
2. So³tysa wybiera siê w pierwszej kolejnoœci.
§ 19
1. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spoœród
uprawnionych mieszkañców. Cz³onek komisji nie mo¿e kandydowaæ w wyborach. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy komisji przed przyst¹pieniem do
g³osowania objaœnia sposób g³osowania i je przeprowadza. Karty do g³osowania ostemplowane s¹
pieczêci¹ so³ectwa.
3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u zebrania.
5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
Za wybranych na so³tysa oraz do rady so³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê
g³osów.
Rozdzia³ IV
Zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji.
§ 21
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1) wydzier¿awienia i wynajmu nieruchomoœci,
2) organizowania imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym
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3) œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem maj¹tku ruchomego.
2. Umowy cywilnoprawne w imieniu so³ectwa zawiera
so³tys.
3. So³tys jest uprawniony do wystawiania faktur za
œwiadczone przez so³ectwo us³ugi.
Dochody z dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 1, s¹ dochodami w³asnymi so³ectwa lokowanymi na rachunku bankowym w banku prowadz¹cym obs³ugê
bud¿etu gminy.
§ 22
1. Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
sprawozdanie z wykonania bud¿etu so³ectwa.
2. Przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne ze skwitowaniem so³tysa.
§ 23
1. Rada gminy mo¿e wyposa¿yæ so³ectwo w maj¹tek
utworzony ze sk³adników mienia komunalnego.
2. Nieruchomoœci oddawane s¹ so³ectwu w u¿ytkowanie odrêbn¹ uchwa³¹.
3. So³ectwo zarz¹dza samodzielnie przekazanym mieniem oraz u¿ytkuje je z zachowaniem szczególnej
starannoœci wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) oddanie w najem lub dzier¿awê nieruchomoœci nastêpuje na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 3 lata
za zgod¹ burmistrza, który ustala istotne warunki
takich umów,
2) zbycie oraz likwidacja poszczególnych sk³adników mienia ruchomego, które s¹ zbêdne dla so³ectwa, nastêpuje w drodze przetargu. Burmistrz
mo¿e wyraziæ zgodê na ich zbycie z wolnej rêki
je¿eli przetarg nie doszed³ do skutku,
3) wszelkie nak³ady, inne ni¿ konieczne, ulepszaj¹ce
sk³adniki mienia dokonywane s¹ na podstawie
uchwa³y.
W przypadku ich zwrotu gminie ulepszenia nie mog¹ byæ od³¹czne.
So³ectwu nie przys³uguje prawo ¿¹dania zwrotu równowartoœci ulepszeñ.
§ 24
1. So³ectwo prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ w oparciu o wydzielone œrodki w bud¿ecie gminy oraz dochody w³asne.
2. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ u¿ytecznoœci publicznej z zakresu: edukacji, kultury, kultury fizycznej i
turystyki, porz¹dku i bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju
infrastruktury komunalnej i inne zadania o s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
so³tys i rada so³ecka
Rozdzia³ V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§ 25
1. Bie¿¹c¹ kontrolê gospodarki finansowej so³ectwa
przeprowadza skarbnik.
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2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa i jego organami
sprawuje burmistrz.
Nadzór polega w szczególnoœci na:
— udzielaniu wszechstronnej pomocy organizacyjnej i prawnej w zakresie realizacji zadañ so³ectwa,
— organizowaniu szkoleñ i narad z so³tysami,
— prowadzeniu bie¿¹cej kontroli wykonywania zleconych so³tysowi zadañ.
3. Rada za poœrednictwem komisji rewizyjnej:
1) kontroluje gospodarkê finansow¹ i zarz¹dzanie
mieniem so³ectwa,
2) rozstrzyga o legalnoœci uchwa³y zebrania wiejskiego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.
§ 26
Zmiany statutu dokonuje rada po konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.
Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXVII/256/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
STATUT SO£ECTWA GRÊBLIN
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Wyra¿enia u¿yte w statucie so³ectwa oznaczaj¹:
1) burmistrz – Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin,
2) skarbnik –Skarbnika Gminy Pelplin,
3) samorz¹d mieszkañców wsi – samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa,
4) rada– Radê Miejsk¹ w Pelplinie,
5) urz¹d – Urz¹d Gminy i Miasta Pelplin,
6) statut – statut so³ectwa Greblin,
7) statut gminy – Statut Gminy Pelplin,
8) komisja rewizyjna – Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Pelplinie,
9) przepisy odrêbne – ustawy i akty wykonawcze do
ustaw,
10) uchwa³a odrêbna – uchwa³ê Rady Miejskiej w Pelplinie,
11) uchwa³a – uchwa³a zebrania wiejskiego,
12) zarz¹dzenie – zarz¹dzenie Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin.
§2
1. So³ectwo Greblin jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pelplin.
2. So³ectwo Greblin obejmuje wieœ Greblin.
3. So³ectwo Greblin posiada zdolnoœæ s¹dow¹.
Rozdzia³ II
Organizacja i zadania organów.
§3
Organami so³ectwa s¹:
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1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.

§9
§4

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do g³osowania na zebraniu wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy
na jego terenie, zwani dalej „uprawnionymi mieszkañcami”.
§5
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór i odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onów,
2) podzia³ œrodków finansowych przekazanych do dyspozycji so³ectwa a wyodrêbnionych w bud¿ecie gminy oraz dochodów w³asnych,
3) konsultowanie spraw z zakresu administracji publicznej i innych spraw wa¿nych dla samorz¹du mieszkañców wsi na zasadach ustalonych odrêbn¹
uchwa³¹,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy
so³tysa,
5) wystêpowanie z wnioskiem do rady w przedmiocie
przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci so³tysa.
6) powo³ywanie komisji do prowadzenia inicjatyw lokalnych.
§6
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców,
3) na pisemny wniosek burmistrza.
§7
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin, miejsce i projekt proponowanego porz¹dku
zebrania wiejskiego ustala so³tys, po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej na co najmniej 7 dni przed zebraniem podaj¹c je do wiadomoœci publicznej w sposób
zwyczajowo przyjêty.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców lub burmistrza odbywa siê w terminie do 14 dni,
chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
§8
1. Obrady zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy:
a) zosta³o prawid³owo zwo³ane,
b) wziê³o w nim udzia³ co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim
nie uczestniczy 10% sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie
mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu zebrania, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych, jednak nie mniej ni¿ 10 osób.
3. Obrady zebrania wiejskiego s¹ jawne.

1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1, otwiera i prowadzi so³tys, a w razie jego nieobecnoœci wyznaczony przez zebranie wiejskie przewodnicz¹cy
zebrania.
2. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie, na podstawie projektu sporz¹dzonego przez so³tysa bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 10
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e statut stanowi inaczej.
2. Uchwa³ê podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje uchwa³ê burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
4. Burmistrz stwierdzaj¹c, ¿e uchwa³a jest sprzeczna
z prawem lub w sposób ra¿¹cy narusza prawo zawiadamia niezw³ocznie radê i zwraca siê z pisemnym wnioskiem do zebrania wiejskiego, za poœrednictwem so³tysa o jej uchylenie. Do czasu za³atwienia wniosku burmistrza zawiesza siê wykonalnoœæ
uchwa³y.
5. Burmistrz wystêpuje do rady o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y w przypadku odmowy jej uchylenia.
§ 11
1. Z przebiegu obrad zebrania wiejskiego sporz¹dza
siê protokó³.
2. Protokó³ z zebrania wiejskiego zawiera:
1) datê, godzinê i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) przebieg obrad, a w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ lub ich streszczenie oraz zg³oszone i przyjête wnioski,
5) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów wa¿nych: „za”, „przeciw” i „wstrzymuj¹cych” oraz g³osów niewa¿nych,
6) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoœci oraz teksty
przyjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³.
4. Protokó³ podlega wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
u so³tysa przez okres 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
5. Przewodnicz¹cy obrad przekazuje protokó³ burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
§ 12
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do obowi¹zków i uprawnieñ so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz wystêpowanie
z wnioskiem o zwo³anie posiedzeñ rady so³eckiej,
2) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia w so³ectwie,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych
okresowo przez burmistrza oraz w sesjach rady,
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5) zg³aszanie interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych so³ectwa na zasadach okreœlonych w
statucie gminy,
6) zawieranie umowy zlecenia na obs³ugê ksiêgow¹
so³ectwa,
7) przedk³adanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej dzia³alnoœci zebraniu wiejskiemu,
8) wspó³praca z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami
prawnymi,
9) wykonywanie innych zadañ okreœlonych w odrêbnych przepisach, odrêbnych uchwa³ach, uchwa³ach i zarz¹dzeniach.
3. So³tys jest zobowi¹zany do upowa¿nienia cz³onka
rady so³eckiej do wykonywania niektórych czynnoœci w jego imieniu w czasie usprawiedliwionej nieobecnoœci (pe³nomocnictwo).

Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa na
czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c jeœli:
1) nie wykonuje on swych obowi¹zków,
2) narusza postanowienia statutu, uchwa³ odrêbnych,
uchwa³ i zarz¹dzeñ,
3) gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie pope³nienia przez niego umyœlnego czynu zabronionego.
W takim przypadku burmistrz zwraca siê do rady so³eckiej o wyznaczenie przedstawiciela, który bêdzie
wykonywa³ obowi¹zki so³tysa.

§ 13

§ 16

1. Rada so³ecka pe³ni funkcjê opiniodawcz¹ i doradcz¹
oraz udziela pomocy so³tysowi przy wykonywaniu
uchwa³ zebrania wiejskiego.
2. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 uprawnionych mieszkañców.
3. W sk³ad rady so³eckiej wchodzi so³tys.
4. Posiedzenie rady so³eckiej zwo³uje w miarê potrzeby i przewodniczy jej obradom so³tys.

1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru z zastrze¿eniem § 14 ust. 12.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y rada gminy w terminie 3 miesiêcy przed
up³ywem kadencji so³tysa i rady so³eckiej.

§ 14

§ 17

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Wniosek o odwo³anie so³tysa sk³ada:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) burmistrz.
3. Uprawnieni mieszkañcy sk³adaj¹ wniosek na zebraniu wiejskim lub za poœrednictwem burmistrza; § 7
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
4. Pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
5. Odwo³anie cz³onka rady so³eckiej nastêpuje na wniosek:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) so³tysa
6. Pisemny wniosek o odwo³anie cz³onka rady so³eckiej wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
7. Wniosek o odwo³anie so³tysa b¹dŸ cz³onka rady so³eckiej z³o¿ony na zebraniu wiejskim bêdzie poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu wiejskim
zwo³anym w ustawowym terminie.
8. Odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej dokonuje zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym; § 19
ust. 1 – 5 stosuje siê odpowiednio.
9. Podjêcie uchwa³y o odwo³aniu z zajmowanej funkcji
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.
10. W przypadku odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady
so³eckiej, burmistrz zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce
w terminie 1 miesi¹ca licz¹c od daty dorêczenia mu
uchwa³y zebrania wiejskiego.
11. Do czasu wyboru so³tysa w wyborach uzupe³niaj¹cych, o których mowa w ust. 8 obowi¹zki so³tysa wy-

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje burmistrz okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
2. Zarz¹dzenie o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do publicznej wiadomoœci, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹.
3. Do zebrania wiejskiego zwo³anego w celu przeprowadzenia wyborów stosuje siê odpowiednio § 7 ust. 2 i
3, § 8, § 9 ust. 2.

konuje wyznaczony przez zebranie wiejskie cz³onek
rady so³eckiej.
12. Wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych so³tys b¹dŸ
cz³onek rady so³eckiej pe³ni sw¹ funkcjê do koñca
ustawowej kadencji.
§ 15

Rozdzia³ III
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej.

§ 18
1. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje zebranie
wiejskie w g³osowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów spoœród uprawnionych mieszkañców.
2. So³tysa wybiera siê w pierwszej kolejnoœci.
§ 19
1. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spoœród
uprawnionych mieszkañców. Cz³onek komisji nie mo¿e kandydowaæ w wyborach. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy komisji przed przyst¹pieniem do
g³osowania objaœnia sposób g³osowania i je przeprowadza. Karty do g³osowania ostemplowane s¹
pieczêci¹ so³ectwa.
3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u zebrania.
5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
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§ 20
Za wybranych na so³tysa oraz do rady so³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê
g³osów.
Rozdzia³ IV
Zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji.
§ 21
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1) wydzier¿awienia i wynajmu nieruchomoœci,
2) organizowania imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym
3) œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem maj¹tku ruchomego.
2. Umowy cywilnoprawne w imieniu so³ectwa zawiera
so³tys.
3. So³tys jest uprawniony do wystawiania faktur za
œwiadczone przez so³ectwo us³ugi.
Dochody z dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 1, s¹ dochodami w³asnymi so³ectwa lokowanymi na rachunku bankowym w banku prowadz¹cym obs³ugê
bud¿etu gminy.
§ 22
1. Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
sprawozdanie z wykonania bud¿etu so³ectwa.
2. Przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne ze skwitowaniem so³tysa.
§ 23
1. Rada gminy mo¿e wyposa¿yæ so³ectwo w maj¹tek
utworzony ze sk³adników mienia komunalnego.
2. Nieruchomoœci oddawane s¹ so³ectwu w u¿ytkowanie odrêbn¹ uchwa³¹.
3. So³ectwo zarz¹dza samodzielnie przekazanym mieniem oraz u¿ytkuje je z zachowaniem szczególnej
starannoœci wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) oddanie w najem lub dzier¿awê nieruchomoœci nastêpuje na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 3 lata
za zgod¹ burmistrza, który ustala istotne warunki
takich umów,
2) zbycie oraz likwidacja poszczególnych sk³adników mienia ruchomego, które s¹ zbêdne dla so³ectwa, nastêpuje w drodze przetargu. Burmistrz
mo¿e wyraziæ zgodê na ich zbycie z wolnej rêki
je¿eli przetarg nie doszed³ do skutku,
3) wszelkie nak³ady, inne ni¿ konieczne, ulepszaj¹ce
sk³adniki mienia dokonywane s¹ na podstawie
uchwa³y.
W przypadku ich zwrotu gminie ulepszenia nie mog¹ byæ od³¹czone.
So³ectwu nie przys³uguje prawo ¿¹dania zwrotu równowartoœci ulepszeñ.
§ 24
1. So³ectwo prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ w oparciu o wydzielone œrodki w bud¿ecie gminy oraz dochody w³asne.

2. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ u¿ytecznoœci publicznej z zakresu: edukacji, kultury, kultury fizycznej i
turystyki, porz¹dku i bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju
infrastruktury komunalnej i inne zadania o s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
so³tys i rada so³ecka
Rozdzia³ V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§ 25
1. Bie¿¹c¹ kontrolê gospodarki finansowej so³ectwa
przeprowadza skarbnik.
2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa i jego organami
sprawuje burmistrz.
Nadzór polega w szczególnoœci na:
— udzielaniu wszechstronnej pomocy organizacyjnej i prawnej w zakresie realizacji zadañ so³ectwa,
— organizowaniu szkoleñ i narad z so³tysami,
— prowadzeniu bie¿¹cej kontroli wykonywania zleconych so³tysowi zadañ.
3. Rada za poœrednictwem komisji rewizyjnej:
1) kontroluje gospodarkê finansow¹ i zarz¹dzanie
mieniem so³ectwa,
2) rozstrzyga o legalnoœci uchwa³y zebrania wiejskiego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.
§ 26
Zmiany statutu dokonuje rada po konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.
Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXVII/256/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 roku
STATUT SO£ECTWA JANISZEWKO
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Wyra¿enia u¿yte w statucie so³ectwa oznaczaj¹:
1) burmistrz – Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin,
2) skarbnik –Skarbnika Gminy Pelplin,
3) samorz¹d mieszkañców wsi – samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa,
4) rada– Radê Miejsk¹ w Pelplinie,
5) urz¹d – Urz¹d Gminy i Miasta Pelplin,
6) statut – statut so³ectwa Janiszewko,
7) statut gminy – Statut Gminy Pelplin,
8) komisja rewizyjna – Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Pelplinie,
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9) przepisy odrêbne – ustawy i akty wykonawcze do
ustaw,
10) uchwa³a odrêbna – uchwa³ê Rady Miejskiej w Pelplinie,
11) uchwa³a – uchwa³a zebrania wiejskiego,
12) zarz¹dzenie – zarz¹dzenie Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin.

opinii rady so³eckiej na co najmniej 7 dni przed zebraniem podaj¹c je do wiadomoœci publicznej w sposób
zwyczajowo przyjêty.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców lub burmistrza odbywa siê w terminie do 14 dni,
chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.

§2

§8

1. So³ectwo Janiszewko jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Pelplin.
2. So³ectwo Janiszewko obejmuje wieœ Janiszewko,
Janiszewo oraz przysió³ek Wybudowanie.
3. So³ectwo Janiszewko posiada zdolnoœæ s¹dow¹.

1. Obrady zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy:
a) zosta³o prawid³owo zwo³ane,
b) wziê³o w nim udzia³ co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim
nie uczestniczy 10% sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie
mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu zebrania, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych, jednak nie mniej ni¿ 10 osób.
3. Obrady zebrania wiejskiego s¹ jawne.

Rozdzia³ II
Organizacja i zadania organów.
§3
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§4

§9

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do g³osowania na zebraniu wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy
na jego terenie, zwani dalej „uprawnionymi mieszkañcami”.

1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1, otwiera i prowadzi so³tys, a w razie jego nieobecnoœci wyznaczony przez zebranie wiejskie przewodnicz¹cy
zebrania.
2. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie, na podstawie projektu sporz¹dzonego przez so³tysa bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

§5

§ 10

Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór i odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onów,
2) podzia³ œrodków finansowych przekazanych do dyspozycji so³ectwa a wyodrêbnionych w bud¿ecie gminy oraz dochodów w³asnych,
3) konsultowanie spraw z zakresu administracji publicznej i innych spraw wa¿nych dla samorz¹du mieszkañców wsi na zasadach ustalonych odrêbn¹
uchwa³¹,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy
so³tysa,
5) wystêpowanie z wnioskiem do rady w przedmiocie
przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci so³tysa.
6) powo³ywanie komisji do prowadzenia inicjatyw lokalnych.

1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e statut stanowi inaczej.
2. Uchwa³ê podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje uchwa³ê burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
4. Burmistrz stwierdzaj¹c, ¿e uchwa³a jest sprzeczna
z prawem lub w sposób ra¿¹cy narusza prawo zawiadamia niezw³ocznie radê i zwraca siê z pisemnym wnioskiem do zebrania wiejskiego, za poœrednictwem so³tysa o jej uchylenie. Do czasu za³atwienia wniosku burmistrza zawiesza siê wykonalnoœæ
uchwa³y.
5. Burmistrz wystêpuje do rady o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y w przypadku odmowy jej uchylenia.

§6

1. Z przebiegu obrad zebrania wiejskiego sporz¹dza
siê protokó³.
2. Protokó³ z zebrania wiejskiego zawiera:
1) datê, godzinê i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) przebieg obrad, a w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ lub ich streszczenie oraz zg³oszone i przyjête wnioski,
5) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów wa¿nych: „za”, „przeciw” i „wstrzymuj¹cych” oraz g³osów niewa¿nych,

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców,
3) na pisemny wniosek burmistrza.
§7
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin, miejsce i projekt proponowanego porz¹dku
zebrania wiejskiego ustala so³tys, po zasiêgniêciu

§ 11
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6) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoœci oraz teksty
przyjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³.
4. Protokó³ podlega wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
u so³tysa przez okres 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
5. Przewodnicz¹cy obrad przekazuje protokó³ burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
§ 12
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do obowi¹zków i uprawnieñ so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz wystêpowanie
z wnioskiem o zwo³anie posiedzeñ rady so³eckiej,
2) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia w so³ectwie,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych
okresowo przez burmistrza oraz w sesjach rady,
5) zg³aszanie interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych so³ectwa na zasadach okreœlonych w
statucie gminy,
6) zawieranie umowy zlecenia na obs³ugê ksiêgow¹
so³ectwa,
7) przedk³adanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej dzia³alnoœci zebraniu wiejskiemu,
8) wspó³praca z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami
prawnymi,
9) wykonywanie innych zadañ okreœlonych w odrêbnych przepisach, odrêbnych uchwa³ach, uchwa³ach i zarz¹dzeniach.
3. So³tys jest zobowi¹zany do upowa¿nienia cz³onka
rady so³eckiej do wykonywania niektórych czynnoœci w jego imieniu w czasie usprawiedliwionej nieobecnoœci (pe³nomocnictwo).
§ 13
1. Rada so³ecka pe³ni funkcjê opiniodawcz¹ i doradcz¹
oraz udziela pomocy so³tysowi przy wykonywaniu
uchwa³ zebrania wiejskiego.
2. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 uprawnionych mieszkañców.
3. W sk³ad rady so³eckiej wchodzi so³tys.
4. Posiedzenie rady so³eckiej zwo³uje w miarê potrzeby i przewodniczy jej obradom so³tys.
§ 14
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Wniosek o odwo³anie so³tysa sk³ada:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) burmistrz.
3. Uprawnieni mieszkañcy sk³adaj¹ wniosek na zebraniu wiejskim lub za poœrednictwem burmistrza; § 7
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
4. Pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.

5. Odwo³anie cz³onka rady so³eckiej nastêpuje na wniosek:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) so³tysa
6. Pisemny wniosek o odwo³anie cz³onka rady so³eckiej wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
7. Wniosek o odwo³anie so³tysa b¹dŸ cz³onka rady so³eckiej z³o¿ony na zebraniu wiejskim bêdzie poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu wiejskim
zwo³anym w ustawowym terminie.
8. Odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej dokonuje zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym; § 19
ust. 1 – 5 stosuje siê odpowiednio.
9. Podjêcie uchwa³y o odwo³aniu z zajmowanej funkcji
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.
10. W przypadku odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady
so³eckiej, burmistrz zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce
w terminie 1 miesi¹ca licz¹c od daty dorêczenia mu
uchwa³y zebrania wiejskiego.
11. Do czasu wyboru so³tysa w wyborach uzupe³niaj¹cych, o których mowa w ust. 8 obowi¹zki so³tysa wykonuje wyznaczony przez zebranie wiejskie cz³onek
rady so³eckiej.
12. Wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych so³tys b¹dŸ
cz³onek rady so³eckiej pe³ni sw¹ funkcjê do koñca
ustawowej kadencji.
§ 15
Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa na
czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c jeœli:
1) nie wykonuje on swych obowi¹zków,
2) narusza postanowienia statutu, uchwa³ odrêbnych,
uchwa³ i zarz¹dzeñ,
3) gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie pope³nienia przez niego umyœlnego czynu zabronionego.
W takim przypadku burmistrz zwraca siê do rady so³eckiej o wyznaczenie przedstawiciela, który bêdzie
wykonywa³ obowi¹zki so³tysa.
§ 16
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru z zastrze¿eniem § 14 ust. 12.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y rada gminy w terminie 3 miesiêcy przed
up³ywem kadencji so³tysa i rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
§ 17
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje burmistrz okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
2. Zarz¹dzenie o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do publicznej wiadomoœci, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹.
3. Do zebrania wiejskiego zwo³anego w celu przeprowadzenia wyborów stosuje siê odpowiednio § 7 ust. 2 i
3, § 8, § 9 ust. 2.
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§ 18
1. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje zebranie
wiejskie w g³osowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów spoœród uprawnionych mieszkañców.
2. So³tysa wybiera siê w pierwszej kolejnoœci.
§ 19
1. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spoœród
uprawnionych mieszkañców. Cz³onek komisji nie mo¿e kandydowaæ w wyborach. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy komisji przed przyst¹pieniem do
g³osowania objaœnia sposób g³osowania i je przeprowadza. Karty do g³osowania ostemplowane s¹
pieczêci¹ so³ectwa.
3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u zebrania.
5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
Za wybranych na so³tysa oraz do rady so³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê
g³osów.
Rozdzia³ IV
Zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji.
§ 21
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1) wydzier¿awienia i wynajmu nieruchomoœci,
2) organizowania imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym
3) œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem maj¹tku ruchomego.
2. Umowy cywilnoprawne w imieniu so³ectwa zawiera
so³tys.
3. So³tys jest uprawniony do wystawiania faktur za
œwiadczone przez so³ectwo us³ugi.
Dochody z dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 1, s¹ dochodami w³asnymi so³ectwa lokowanymi na rachunku bankowym w banku prowadz¹cym obs³ugê
bud¿etu gminy.
§ 22
1. Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
sprawozdanie z wykonania bud¿etu so³ectwa.
2. Przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne ze skwitowaniem so³tysa.
§ 23
1. Rada gminy mo¿e wyposa¿yæ so³ectwo w maj¹tek
utworzony ze sk³adników mienia komunalnego.
2. Nieruchomoœci oddawane s¹ so³ectwu w u¿ytkowanie odrêbn¹ uchwa³¹.
3. So³ectwo zarz¹dza samodzielnie przekazanym mie-
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niem oraz u¿ytkuje je z zachowaniem szczególnej
starannoœci wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) oddanie w najem lub dzier¿awê nieruchomoœci nastêpuje na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 3 lata za zgod¹ burmistrza, który ustala istotne warunki takich
umów,
2) zbycie oraz likwidacja poszczególnych sk³adników
mienia ruchomego, które s¹ zbêdne dla so³ectwa,
nastêpuje w drodze przetargu. Burmistrz mo¿e wyraziæ zgodê na ich zbycie z wolnej rêki je¿eli przetarg nie doszed³ do skutku,
3) wszelkie nak³ady, inne ni¿ konieczne, ulepszaj¹ce sk³adniki mienia dokonywane s¹ na podstawie uchwa³y.
W przypadku ich zwrotu gminie ulepszenia nie mog¹
byæ od³¹czone.
So³ectwu nie przys³uguje prawo ¿¹dania zwrotu równowartoœci ulepszeñ.
§ 24
1. So³ectwo prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ w oparciu o wydzielone œrodki w bud¿ecie gminy oraz dochody w³asne.
2. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ u¿ytecznoœci publicznej z zakresu: edukacji, kultury, kultury fizycznej i
turystyki, porz¹dku i bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju
infrastruktury komunalnej i inne zadania o s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
so³tys i rada so³ecka
Rozdzia³ V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§ 25
1. Bie¿¹c¹ kontrolê gospodarki finansowej so³ectwa
przeprowadza skarbnik.
2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa i jego organami
sprawuje burmistrz.
Nadzór polega w szczególnoœci na:
— udzielaniu wszechstronnej pomocy organizacyjnej i prawnej w zakresie realizacji zadañ so³ectwa,
— organizowaniu szkoleñ i narad z so³tysami,
— prowadzeniu bie¿¹cej kontroli wykonywania zleconych so³tysowi zadañ.
3. Rada za poœrednictwem komisji rewizyjnej:
1) kontroluje gospodarkê finansow¹ i zarz¹dzanie
mieniem so³ectwa,
2) rozstrzyga o legalnoœci uchwa³y zebrania wiejskiego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.
§ 26
Zmiany statutu dokonuje rada po konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.
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Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y Nr XXVII/256/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
STATUT SO£ECTWA KULICE
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Wyra¿enia u¿yte w statucie so³ectwa oznaczaj¹:
1) burmistrz – Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin,
2) skarbnik –Skarbnika Gminy Pelplin,
3) samorz¹d mieszkañców wsi – samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa,
4) rada– Radê Miejsk¹ w Pelplinie,
5) urz¹d – Urz¹d Gminy i Miasta Pelplin,
6) statut – statut so³ectwa Kulice,
7) statut gminy – Statut Gminy Pelplin,
8) komisja rewizyjna – Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Pelplinie,
9) przepisy odrêbne – ustawy i akty wykonawcze do
ustaw,
10) uchwa³a odrêbna – uchwa³ê Rady Miejskiej w Pelplinie,
11) uchwa³a – uchwa³a zebrania wiejskiego,
12) zarz¹dzenie – zarz¹dzenie Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin.
§2
1. So³ectwo Kulice jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pelplin.
2. So³ectwo Kulice obejmuje wieœ Kulice oraz przysió³ek Stocki M³yn.
3. So³ectwo Kulice posiada zdolnoœæ s¹dow¹.
Rozdzia³ II
Organizacja i zadania organów.
§3
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.

mieszkañców wsi na zasadach ustalonych odrêbn¹ uchwa³¹,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy so³tysa,
5) wystêpowanie z wnioskiem do rady w przedmiocie
przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci so³tysa.
6) powo³ywanie komisji do prowadzenia inicjatyw lokalnych.
§6
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców,
3) na pisemny wniosek burmistrza.
§7
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin, miejsce i projekt proponowanego porz¹dku
zebrania wiejskiego ustala so³tys, po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej na co najmniej 7 dni przed zebraniem podaj¹c je do wiadomoœci publicznej w sposób
zwyczajowo przyjêty.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców lub burmistrza odbywa siê w terminie do 14 dni,
chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
§8
1. Obrady zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy:
a) zosta³o prawid³owo zwo³ane,
b) wziê³o w nim udzia³ co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim
nie uczestniczy 10% sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie
mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu zebrania, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych, jednak nie mniej ni¿ 10 osób.
3. Obrady zebrania wiejskiego s¹ jawne.
§9

§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do g³osowania na zebraniu wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy
na jego terenie, zwani dalej „uprawnionymi mieszkañcami”.
§5
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór i odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onów,
2) podzia³ œrodków finansowych przekazanych do
dyspozycji so³ectwa a wyodrêbnionych w bud¿ecie gminy oraz dochodów w³asnych,
3) konsultowanie spraw z zakresu administracji publicznej i innych spraw wa¿nych dla samorz¹du

1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1, otwiera i prowadzi so³tys, a w razie jego nieobecnoœci wyznaczony przez zebranie wiejskie przewodnicz¹cy
zebrania.
2. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie, na podstawie projektu sporz¹dzonego przez so³tysa bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 10
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e statut stanowi inaczej.
2. Uchwa³ê podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje uchwa³ê burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
4. Burmistrz stwierdzaj¹c, ¿e uchwa³a jest sprzeczna
z prawem lub w sposób ra¿¹cy narusza prawo zawiadamia niezw³ocznie radê i zwraca siê z pisem-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 49

— 2807 —

Poz. 963

nym wnioskiem do zebrania wiejskiego, za poœrednictwem so³tysa o jej uchylenie. Do czasu za³atwienia wniosku burmistrza zawiesza siê wykonalnoœæ
uchwa³y.
5. Burmistrz wystêpuje do rady o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y w przypadku odmowy jej uchylenia.

2. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 uprawnionych mieszkañców.
3. W sk³ad rady so³eckiej wchodzi so³tys.
4. Posiedzenie rady so³eckiej zwo³uje w miarê potrzeby i przewodniczy jej obradom so³tys.

§ 11

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Wniosek o odwo³anie so³tysa sk³ada:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) burmistrz.
3. Uprawnieni mieszkañcy sk³adaj¹ wniosek na zebraniu wiejskim lub za poœrednictwem burmistrza; § 7
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
4. Pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
5. Odwo³anie cz³onka rady so³eckiej nastêpuje na wniosek:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) so³tysa
6. Pisemny wniosek o odwo³anie cz³onka rady so³eckiej wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
7. Wniosek o odwo³anie so³tysa b¹dŸ cz³onka rady so³eckiej z³o¿ony na zebraniu wiejskim bêdzie poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu wiejskim
zwo³anym w ustawowym terminie.
8. Odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej dokonuje zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym; § 19
ust. 1 – 5 stosuje siê odpowiednio.
9. Podjêcie uchwa³y o odwo³aniu z zajmowanej funkcji
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.
10. W przypadku odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady
so³eckiej, burmistrz zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce
w terminie 1 miesi¹ca licz¹c od daty dorêczenia mu
uchwa³y zebrania wiejskiego.
11. Do czasu wyboru so³tysa w wyborach uzupe³niaj¹cych, o których mowa w ust. 8 obowi¹zki so³tysa wykonuje wyznaczony przez zebranie wiejskie cz³onek
rady so³eckiej.
12. Wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych so³tys b¹dŸ
cz³onek rady so³eckiej pe³ni sw¹ funkcjê do koñca
ustawowej kadencji.

1. Z przebiegu obrad zebrania wiejskiego sporz¹dza
siê protokó³.
2. Protokó³ z zebrania wiejskiego zawiera:
1) datê, godzinê i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) przebieg obrad, a w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ lub ich streszczenie oraz zg³oszone i przyjête wnioski,
5) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów wa¿nych: „za”, „przeciw” i „wstrzymuj¹cych” oraz g³osów niewa¿nych,
6) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoœci oraz teksty
przyjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³.
4. Protokó³ podlega wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du u
so³tysa przez okres 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
5. Przewodnicz¹cy obrad przekazuje protokó³ burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
§ 12
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do obowi¹zków i uprawnieñ so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz wystêpowanie
z wnioskiem o zwo³anie posiedzeñ rady so³eckiej,
2) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia w so³ectwie,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych
okresowo przez burmistrza oraz w sesjach rady,
5) zg³aszanie interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych so³ectwa na zasadach okreœlonych w
statucie gminy,
6) zawieranie umowy zlecenia na obs³ugê ksiêgow¹
so³ectwa,
7) przedk³adanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej dzia³alnoœci zebraniu wiejskiemu,
8) wspó³praca z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami
prawnymi,
9) wykonywanie innych zadañ okreœlonych w odrêbnych przepisach, odrêbnych uchwa³ach, uchwa³ach i zarz¹dzeniach.
3. So³tys jest zobowi¹zany do upowa¿nienia cz³onka
rady so³eckiej do wykonywania niektórych czynnoœci w jego imieniu w czasie usprawiedliwionej nieobecnoœci (pe³nomocnictwo).
§ 13
1. Rada so³ecka pe³ni funkcjê opiniodawcz¹ i doradcz¹
oraz udziela pomocy so³tysowi przy wykonywaniu
uchwa³ zebrania wiejskiego.

§ 14

§ 15
Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa na
czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c jeœli:
1) nie wykonuje on swych obowi¹zków,
2) narusza postanowienia statutu, uchwa³ odrêbnych,
uchwa³ i zarz¹dzeñ,
3) gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie pope³nienia przez niego umyœlnego czynu zabronionego.
W takim przypadku burmistrz zwraca siê do rady so³eckiej o wyznaczenie przedstawiciela, który bêdzie
wykonywa³ obowi¹zki so³tysa.
§ 16
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru z zastrze¿eniem § 14 ust. 12.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y rada gminy w terminie 3 miesiêcy przed
up³ywem kadencji so³tysa i rady so³eckiej.
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Rozdzia³ III
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej.

ku bankowym w banku prowadz¹cym obs³ugê bud¿etu gminy.

§ 17

§ 22

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje burmistrz okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
2. Zarz¹dzenie o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do publicznej wiadomoœci, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹.
3. Do zebrania wiejskiego zwo³anego w celu przeprowadzenia wyborów stosuje siê odpowiednio § 7 ust. 2 i
3, § 8, § 9 ust. 2.

1. Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
sprawozdanie z wykonania bud¿etu so³ectwa.
2. Przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne ze skwitowaniem so³tysa.

§ 18
1. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje zebranie
wiejskie w g³osowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów spoœród uprawnionych mieszkañców.
2. So³tysa wybiera siê w pierwszej kolejnoœci.
§ 19
1. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spoœród
uprawnionych mieszkañców. Cz³onek komisji nie mo¿e kandydowaæ w wyborach. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy komisji przed przyst¹pieniem do
g³osowania objaœnia sposób g³osowania i je przeprowadza. Karty do g³osowania ostemplowane s¹
pieczêci¹ so³ectwa.
3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u zebrania.
5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
Za wybranych na so³tysa oraz do rady so³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê
g³osów.
Rozdzia³ IV
Zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji.

§ 23
1. Rada gminy mo¿e wyposa¿yæ so³ectwo w maj¹tek
utworzony ze sk³adników mienia komunalnego.
2. Nieruchomoœci oddawane s¹ so³ectwu w u¿ytkowanie odrêbn¹ uchwa³¹.
3. So³ectwo zarz¹dza samodzielnie przekazanym mieniem oraz u¿ytkuje je z zachowaniem szczególnej
starannoœci wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) oddanie w najem lub dzier¿awê nieruchomoœci nastêpuje na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 3 lata
za zgod¹ burmistrza, który ustala istotne warunki
takich umów,
2) zbycie oraz likwidacja poszczególnych sk³adników mienia ruchomego, które s¹ zbêdne dla so³ectwa, nastêpuje w drodze przetargu. Burmistrz
mo¿e wyraziæ zgodê na ich zbycie z wolnej rêki
je¿eli przetarg nie doszed³ do skutku,
3) wszelkie nak³ady, inne ni¿ konieczne, ulepszaj¹ce
sk³adniki mienia dokonywane s¹ na podstawie
uchwa³y.
W przypadku ich zwrotu gminie ulepszenia nie mog¹ byæ od³¹czone.
So³ectwu nie przys³uguje prawo ¿¹dania zwrotu równowartoœci ulepszeñ.
§ 24
1. So³ectwo prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ w oparciu o wydzielone œrodki w bud¿ecie gminy oraz dochody w³asne.
2. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ u¿ytecznoœci publicznej z zakresu: edukacji, kultury, kultury fizycznej i
turystyki, porz¹dku i bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju
infrastruktury komunalnej i inne zadania o s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
so³tys i rada so³ecka

§ 21
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1) wydzier¿awienia i wynajmu nieruchomoœci,
2) organizowania imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym
3) œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem maj¹tku ruchomego.
2. Umowy cywilnoprawne w imieniu so³ectwa zawiera
so³tys.
3. So³tys jest uprawniony do wystawiania faktur za
œwiadczone przez so³ectwo us³ugi.
Dochody z dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 1, s¹ dochodami w³asnymi so³ectwa lokowanymi na rachun-

Rozdzia³ V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§ 25
1. Bie¿¹c¹ kontrolê gospodarki finansowej so³ectwa
przeprowadza skarbnik.
2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa i jego organami
sprawuje burmistrz.
Nadzór polega w szczególnoœci na:
— udzielaniu wszechstronnej pomocy organizacyjnej i prawnej w zakresie realizacji zadañ so³ectwa,
— organizowaniu szkoleñ i narad z so³tysami,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 49

— 2809 —

— prowadzeniu bie¿¹cej kontroli wykonywania zleconych so³tysowi zadañ.
3. Rada za poœrednictwem komisji rewizyjnej:
1) kontroluje gospodarkê finansow¹ i zarz¹dzanie
mieniem so³ectwa,
2) rozstrzyga o legalnoœci uchwa³y zebrania wiejskiego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.
§ 26
Zmiany statutu dokonuje rada po konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.
Za³¹cznik nr 5
do Uchwa³y Nr XXVII/256/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
STATUT SO£ECTWA LIGNOWY SZLACHECKIE
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Wyra¿enia u¿yte w statucie so³ectwa oznaczaj¹:
1) burmistrz – Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin,
2) skarbnik –Skarbnika Gminy Pelplin,
3) samorz¹d mieszkañców wsi – samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa,
4) rada– Radê Miejsk¹ w Pelplinie,
5) urz¹d – Urz¹d Gminy i Miasta Pelplin,
6) statut – statut so³ectwa Lignowy Szlacheckie,
7) statut gminy – Statut Gminy Pelplin,
8) komisja rewizyjna – Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Pelplinie,
9) przepisy odrêbne – ustawy i akty wykonawcze do
ustaw,
10) uchwa³a odrêbna – uchwa³ê Rady Miejskiej w Pelplinie,
11) uchwa³a – uchwa³a zebrania wiejskiego,
12) zarz¹dzenie – zarz¹dzenie Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin.
§2
1. So³ectwo Lignowy Szlacheckie jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Pelplin.
2. So³ectwo Lignowy Szlacheckie obejmuje wieœ Lignowy Szlacheckie.
3. So³ectwo Lignowy Szlacheckie posiada zdolnoœæ s¹dow¹.
Rozdzia³ II
Organizacja i zadania organów.
§3
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.

Poz. 963
§4

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do g³osowania na zebraniu wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy
na jego terenie, zwani dalej „uprawnionymi mieszkañcami”.
§5
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór i odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onów,
2) podzia³ œrodków finansowych przekazanych do dyspozycji so³ectwa a wyodrêbnionych w bud¿ecie gminy oraz dochodów w³asnych,
3) konsultowanie spraw z zakresu administracji publicznej i innych spraw wa¿nych dla samorz¹du mieszkañców wsi na zasadach ustalonych odrêbn¹
uchwa³¹,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy
so³tysa,
5) wystêpowanie z wnioskiem do rady w przedmiocie
przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci so³tysa.
6) powo³ywanie komisji do prowadzenia inicjatyw lokalnych.
§6
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców,
3) na pisemny wniosek burmistrza.
§7
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin, miejsce i projekt proponowanego porz¹dku
zebrania wiejskiego ustala so³tys, po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej na co najmniej 7 dni przed zebraniem podaj¹c je do wiadomoœci publicznej w sposób
zwyczajowo przyjêty.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców lub burmistrza odbywa siê w terminie do 14 dni,
chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
§8
1. Obrady zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy:
a) zosta³o prawid³owo zwo³ane,
b) wziê³o w nim udzia³ co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim
nie uczestniczy 10% sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie
mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu zebrania, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych, jednak nie mniej ni¿ 10 osób.
3. Obrady zebrania wiejskiego s¹ jawne.
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§9
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1, otwiera i prowadzi so³tys, a w razie jego nieobecnoœci wyznaczony przez zebranie wiejskie przewodnicz¹cy
zebrania.
2. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie, na podstawie projektu sporz¹dzonego przez so³tysa bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 10
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e statut stanowi inaczej.
2. Uchwa³ê podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje uchwa³ê burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
4. Burmistrz stwierdzaj¹c, ¿e uchwa³a jest sprzeczna
z prawem lub w sposób ra¿¹cy narusza prawo zawiadamia niezw³ocznie radê i zwraca siê z pisemnym wnioskiem do zebrania wiejskiego, za poœrednictwem so³tysa o jej uchylenie. Do czasu za³atwienia wniosku burmistrza zawiesza siê wykonalnoœæ
uchwa³y.
5. Burmistrz wystêpuje do rady o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y w przypadku odmowy jej uchylenia.
§ 11
1. Z przebiegu obrad zebrania wiejskiego sporz¹dza
siê protokó³.
2. Protokó³ z zebrania wiejskiego zawiera:
1) datê, godzinê i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) przebieg obrad, a w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ lub ich streszczenie oraz zg³oszone i przyjête wnioski,
5) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów wa¿nych: „za”, „przeciw” i „wstrzymuj¹cych” oraz g³osów niewa¿nych,
6) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoœci oraz teksty
przyjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³.
4. Protokó³ podlega wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
u so³tysa przez okres 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
5. Przewodnicz¹cy obrad przekazuje protokó³ burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
§ 12
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do obowi¹zków i uprawnieñ so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz wystêpowanie
z wnioskiem o zwo³anie posiedzeñ rady so³eckiej,
2) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia w so³ectwie,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych
okresowo przez burmistrza oraz w sesjach rady,

5) zg³aszanie interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych so³ectwa na zasadach okreœlonych w
statucie gminy,
6) zawieranie umowy zlecenia na obs³ugê ksiêgow¹
so³ectwa,
7) przedk³adanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej dzia³alnoœci zebraniu wiejskiemu,
8) wspó³praca z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami
prawnymi,
9) wykonywanie innych zadañ okreœlonych w odrêbnych przepisach, odrêbnych uchwa³ach, uchwa³ach i zarz¹dzeniach.
3. So³tys jest zobowi¹zany do upowa¿nienia cz³onka
rady so³eckiej do wykonywania niektórych czynnoœci w jego imieniu w czasie usprawiedliwionej nieobecnoœci (pe³nomocnictwo).
§ 13
1. Rada so³ecka pe³ni funkcjê opiniodawcz¹ i doradcz¹
oraz udziela pomocy so³tysowi przy wykonywaniu
uchwa³ zebrania wiejskiego.
2. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 uprawnionych mieszkañców.
3. W sk³ad rady so³eckiej wchodzi so³tys.
4. Posiedzenie rady so³eckiej zwo³uje w miarê potrzeby i przewodniczy jej obradom so³tys.
§ 14
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Wniosek o odwo³anie so³tysa sk³ada:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) burmistrz.
3. Uprawnieni mieszkañcy sk³adaj¹ wniosek na zebraniu wiejskim lub za poœrednictwem burmistrza; § 7
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
4. Pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
5. Odwo³anie cz³onka rady so³eckiej nastêpuje na wniosek:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) so³tysa
6. Pisemny wniosek o odwo³anie cz³onka rady so³eckiej wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
7. Wniosek o odwo³anie so³tysa b¹dŸ cz³onka rady so³eckiej z³o¿ony na zebraniu wiejskim bêdzie poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu wiejskim
zwo³anym w ustawowym terminie.
8. Odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej dokonuje zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym; § 19
ust. 1 – 5 stosuje siê odpowiednio.
9. Podjêcie uchwa³y o odwo³aniu z zajmowanej funkcji
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.
10. W przypadku odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady
so³eckiej, burmistrz zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce
w terminie 1 miesi¹ca licz¹c od daty dorêczenia mu
uchwa³y zebrania wiejskiego.
11. Do czasu wyboru so³tysa w wyborach uzupe³niaj¹cych, o których mowa w ust. 8 obowi¹zki so³tysa wy-
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konuje wyznaczony przez zebranie wiejskie cz³onek
rady so³eckiej.
12. Wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych so³tys b¹dŸ
cz³onek rady so³eckiej pe³ni sw¹ funkcjê do koñca
ustawowej kadencji.
§ 15
Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa na
czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c jeœli:
1) nie wykonuje on swych obowi¹zków,
2) narusza postanowienia statutu, uchwa³ odrêbnych,
uchwa³ i zarz¹dzeñ,
3) gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie pope³nienia przez niego umyœlnego czynu zabronionego.
W takim przypadku burmistrz zwraca siê do rady so³eckiej o wyznaczenie przedstawiciela, który bêdzie
wykonywa³ obowi¹zki so³tysa.
§ 16
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru z zastrze¿eniem § 14 ust. 12.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y rada gminy w terminie 3 miesiêcy przed
up³ywem kadencji so³tysa i rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
§ 17
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje burmistrz okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
2. Zarz¹dzenie o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do publicznej wiadomoœci, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹.
3. Do zebrania wiejskiego zwo³anego w celu przeprowadzenia wyborów stosuje siê odpowiednio § 7 ust. 2 i
3, § 8, § 9 ust. 2.
§ 18
1. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje zebranie
wiejskie w g³osowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów spoœród uprawnionych mieszkañców.
2. So³tysa wybiera siê w pierwszej kolejnoœci.
§ 19
1. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spoœród
uprawnionych mieszkañców. Cz³onek komisji nie mo¿e kandydowaæ w wyborach. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy komisji przed przyst¹pieniem do
g³osowania objaœnia sposób g³osowania i je przeprowadza. Karty do g³osowania ostemplowane s¹
pieczêci¹ so³ectwa.
3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u zebrania.
5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
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§ 20

Za wybranych na so³tysa oraz do rady so³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê
g³osów.
Rozdzia³ IV
Zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji.
§ 21
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1) wydzier¿awienia i wynajmu nieruchomoœci,
2) organizowania imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym
3) œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem maj¹tku ruchomego.
2. Umowy cywilnoprawne w imieniu so³ectwa zawiera
so³tys.
3. So³tys jest uprawniony do wystawiania faktur za
œwiadczone przez so³ectwo us³ugi.
Dochody z dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 1, s¹ dochodami w³asnymi so³ectwa lokowanymi na rachunku bankowym w banku prowadz¹cym obs³ugê
bud¿etu gminy.
§ 22
1. Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
sprawozdanie z wykonania bud¿etu so³ectwa.
2. Przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne ze skwitowaniem so³tysa.
§ 23
1. Rada gminy mo¿e wyposa¿yæ so³ectwo w maj¹tek
utworzony ze sk³adników mienia komunalnego.
2. Nieruchomoœci oddawane s¹ so³ectwu w u¿ytkowanie odrêbn¹ uchwa³¹.
3. So³ectwo zarz¹dza samodzielnie przekazanym mieniem oraz u¿ytkuje je z zachowaniem szczególnej
starannoœci wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) oddanie w najem lub dzier¿awê nieruchomoœci nastêpuje na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 3 lata
za zgod¹ burmistrza, który ustala istotne warunki
takich umów,
2) zbycie oraz likwidacja poszczególnych sk³adników mienia ruchomego, które s¹ zbêdne dla so³ectwa, nastêpuje w drodze przetargu. Burmistrz
mo¿e wyraziæ zgodê na ich zbycie z wolnej rêki
je¿eli przetarg nie doszed³ do skutku,
3) wszelkie nak³ady, inne ni¿ konieczne, ulepszaj¹ce
sk³adniki mienia dokonywane s¹ na podstawie
uchwa³y.
W przypadku ich zwrotu gminie ulepszenia nie mog¹ byæ od³¹czone.
So³ectwu nie przys³uguje prawo ¿¹dania zwrotu równowartoœci ulepszeñ.
§ 24
1. So³ectwo prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ w oparciu o wydzielone œrodki w bud¿ecie gminy oraz dochody w³asne.
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2. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ u¿ytecznoœci publicznej z zakresu: edukacji, kultury, kultury fizycznej i
turystyki, porz¹dku i bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju
infrastruktury komunalnej i inne zadania o s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
so³tys i rada so³ecka
Rozdzia³ V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§ 25
1. Bie¿¹c¹ kontrolê gospodarki finansowej so³ectwa
przeprowadza skarbnik.
2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa i jego organami
sprawuje burmistrz.
Nadzór polega w szczególnoœci na:
— udzielaniu wszechstronnej pomocy organizacyjnej i prawnej w zakresie realizacji zadañ so³ectwa,
— organizowaniu szkoleñ i narad z so³tysami,
— prowadzeniu bie¿¹cej kontroli wykonywania zleconych so³tysowi zadañ.
3. Rada za poœrednictwem komisji rewizyjnej:
1) kontroluje gospodarkê finansow¹ i zarz¹dzanie
mieniem so³ectwa,
2) rozstrzyga o legalnoœci uchwa³y zebrania wiejskiego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.
§ 26
Zmiany statutu dokonuje rada po konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.
Za³¹cznik nr 6
do Uchwa³y Nr XXVII/256/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
STATUT SO£ECTWA MA£E WALICHNOWY
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Wyra¿enia u¿yte w statucie so³ectwa oznaczaj¹:
1) burmistrz – Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin,
2) skarbnik –Skarbnika Gminy Pelplin,
3) samorz¹d mieszkañców wsi – samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa,
4) rada– Radê Miejsk¹ w Pelplinie,
5) urz¹d – Urz¹d Gminy i Miasta Pelplin,
6) statut – statut so³ectwa Ma³e Walichnowy,
7) statut gminy – Statut Gminy Pelplin,
8) komisja rewizyjna – Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Pelplinie,

9) przepisy odrêbne – ustawy i akty wykonawcze do
ustaw,
10) uchwa³a odrêbna – uchwa³ê Rady Miejskiej w Pelplinie,
11) uchwa³a – uchwa³a zebrania wiejskiego,
12) zarz¹dzenie – zarz¹dzenie Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin.
§2
1. So³ectwo Ma³e Walichnowy jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Pelplin.
2. So³ectwo Ma³e Walichnowy obejmuje wieœ Ma³e Walichnowy.
3. So³ectwo Ma³e Walichnowy posiada zdolnoœæ s¹dow¹.
Rozdzia³ II
Organizacja i zadania organów.
§3
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do g³osowania na zebraniu wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy
na jego terenie, zwani dalej „uprawnionymi mieszkañcami”.
§5
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór i odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onów,
2) podzia³ œrodków finansowych przekazanych do dyspozycji so³ectwa a wyodrêbnionych w bud¿ecie gminy oraz dochodów w³asnych,
3) konsultowanie spraw z zakresu administracji publicznej i innych spraw wa¿nych dla samorz¹du mieszkañców wsi na zasadach ustalonych odrêbn¹
uchwa³¹,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy
so³tysa,
5) wystêpowanie z wnioskiem do rady w przedmiocie
przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci so³tysa.
6) powo³ywanie komisji do prowadzenia inicjatyw lokalnych.
§6
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców,
3) na pisemny wniosek burmistrza.
§7
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin, miejsce i projekt proponowanego porz¹dku
zebrania wiejskiego ustala so³tys, po zasiêgniêciu
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opinii rady so³eckiej na co najmniej 7 dni przed zebraniem podaj¹c je do wiadomoœci publicznej w sposób
zwyczajowo przyjêty.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców lub burmistrza odbywa siê w terminie do 14 dni,
chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
§8
1. Obrady zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy:
a) zosta³o prawid³owo zwo³ane,
b) wziê³o w nim udzia³ co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim
nie uczestniczy 10% sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie
mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu zebrania, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych, jednak nie mniej ni¿ 10 osób.
3. Obrady zebrania wiejskiego s¹ jawne.
§9
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1, otwiera i prowadzi so³tys, a w razie jego nieobecnoœci wyznaczony przez zebranie wiejskie przewodnicz¹cy
zebrania.
2. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie, na podstawie projektu sporz¹dzonego przez so³tysa bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 10
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e statut stanowi inaczej.
2. Uchwa³ê podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje uchwa³ê burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
4. Burmistrz stwierdzaj¹c, ¿e uchwa³a jest sprzeczna
z prawem lub w sposób ra¿¹cy narusza prawo zawiadamia niezw³ocznie radê i zwraca siê z pisemnym wnioskiem do zebrania wiejskiego, za poœrednictwem so³tysa o jej uchylenie. Do czasu za³atwienia wniosku burmistrza zawiesza siê wykonalnoœæ
uchwa³y.
5. Burmistrz wystêpuje do rady o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y w przypadku odmowy jej uchylenia.
§ 11
1. Z przebiegu obrad zebrania wiejskiego sporz¹dza
siê protokó³.
2. Protokó³ z zebrania wiejskiego zawiera:
1) datê, godzinê i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) przebieg obrad, a w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ lub ich streszczenie oraz zg³oszone i przyjête wnioski,
5) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów wa¿nych: „za”, „przeciw” i „wstrzymuj¹cych” oraz g³osów niewa¿nych,
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6) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoœci oraz teksty
przyjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³.
4. Protokó³ podlega wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
u so³tysa przez okres 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
5. Przewodnicz¹cy obrad przekazuje protokó³ burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
§ 12
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do obowi¹zków i uprawnieñ so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz wystêpowanie
z wnioskiem o zwo³anie posiedzeñ rady so³eckiej,
2) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia w so³ectwie,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych
okresowo przez burmistrza oraz w sesjach rady,
5) zg³aszanie interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych so³ectwa na zasadach okreœlonych w
statucie gminy,
6) zawieranie umowy zlecenia na obs³ugê ksiêgow¹
so³ectwa,
7) przedk³adanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej dzia³alnoœci zebraniu wiejskiemu,
8) wspó³praca z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami
prawnymi,
9) wykonywanie innych zadañ okreœlonych w odrêbnych przepisach, odrêbnych uchwa³ach, uchwa³ach i zarz¹dzeniach.
3. So³tys jest zobowi¹zany do upowa¿nienia cz³onka
rady so³eckiej do wykonywania niektórych czynnoœci w jego imieniu w czasie usprawiedliwionej nieobecnoœci (pe³nomocnictwo).
§ 13
1. Rada so³ecka pe³ni funkcjê opiniodawcz¹ i doradcz¹
oraz udziela pomocy so³tysowi przy wykonywaniu
uchwa³ zebrania wiejskiego.
2. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 uprawnionych mieszkañców.
3. W sk³ad rady so³eckiej wchodzi so³tys.
4. Posiedzenie rady so³eckiej zwo³uje w miarê potrzeby i przewodniczy jej obradom so³tys.
§ 14
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Wniosek o odwo³anie so³tysa sk³ada:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) burmistrz.
3. Uprawnieni mieszkañcy sk³adaj¹ wniosek na zebraniu wiejskim lub za poœrednictwem burmistrza; § 7
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
4. Pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
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5. Odwo³anie cz³onka rady so³eckiej nastêpuje na wniosek:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) so³tysa
6. Pisemny wniosek o odwo³anie cz³onka rady so³eckiej wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
7. Wniosek o odwo³anie so³tysa b¹dŸ cz³onka rady so³eckiej z³o¿ony na zebraniu wiejskim bêdzie poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu wiejskim
zwo³anym w ustawowym terminie.
8. Odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej dokonuje zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym; § 19
ust. 1 – 5 stosuje siê odpowiednio.
9. Podjêcie uchwa³y o odwo³aniu z zajmowanej funkcji
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.
10. W przypadku odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady
so³eckiej, burmistrz zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce
w terminie 1 miesi¹ca licz¹c od daty dorêczenia mu
uchwa³y zebrania wiejskiego.
11. Do czasu wyboru so³tysa w wyborach uzupe³niaj¹cych, o których mowa w ust. 8 obowi¹zki so³tysa wykonuje wyznaczony przez zebranie wiejskie cz³onek
rady so³eckiej.
12. Wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych so³tys b¹dŸ
cz³onek rady so³eckiej pe³ni sw¹ funkcjê do koñca
ustawowej kadencji.
§ 15
Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa na
czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c jeœli:
1) nie wykonuje on swych obowi¹zków,
2) narusza postanowienia statutu, uchwa³ odrêbnych,
uchwa³ i zarz¹dzeñ,
3) gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie pope³nienia przez niego umyœlnego czynu zabronionego.
W takim przypadku burmistrz zwraca siê do rady so³eckiej o wyznaczenie przedstawiciela, który bêdzie
wykonywa³ obowi¹zki so³tysa.
§ 16
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru z zastrze¿eniem § 14 ust. 12.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y rada gminy w terminie 3 miesiêcy przed
up³ywem kadencji so³tysa i rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
§ 17
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje burmistrz okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
2. Zarz¹dzenie o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do publicznej wiadomoœci, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹.
3. Do zebrania wiejskiego zwo³anego w celu przeprowadzenia wyborów stosuje siê odpowiednio § 7 ust. 2 i
3, § 8, § 9 ust. 2.

§ 18
1. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje zebranie
wiejskie w g³osowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów spoœród uprawnionych mieszkañców.
2. So³tysa wybiera siê w pierwszej kolejnoœci.
§ 19
1. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spoœród
uprawnionych mieszkañców. Cz³onek komisji nie mo¿e kandydowaæ w wyborach. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy komisji przed przyst¹pieniem do
g³osowania objaœnia sposób g³osowania i je przeprowadza. Karty do g³osowania ostemplowane s¹
pieczêci¹ so³ectwa.
3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u zebrania.
5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
Za wybranych na so³tysa oraz do rady so³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê
g³osów.
Rozdzia³ IV
Zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji.
§ 21
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1) wydzier¿awienia i wynajmu nieruchomoœci,
2) organizowania imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym
3) œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem maj¹tku ruchomego.
2. Umowy cywilnoprawne w imieniu so³ectwa zawiera
so³tys.
3. So³tys jest uprawniony do wystawiania faktur za
œwiadczone przez so³ectwo us³ugi.
Dochody z dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 1, s¹ dochodami w³asnymi so³ectwa lokowanymi na rachunku bankowym w banku prowadz¹cym obs³ugê
bud¿etu gminy.
§ 22
1. Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
sprawozdanie z wykonania bud¿etu so³ectwa.
2. Przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne ze skwitowaniem so³tysa.
§ 23
1. Rada gminy mo¿e wyposa¿yæ so³ectwo w maj¹tek
utworzony ze sk³adników mienia komunalnego.
2. Nieruchomoœci oddawane s¹ so³ectwu w u¿ytkowanie odrêbn¹ uchwa³¹.
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3. So³ectwo zarz¹dza samodzielnie przekazanym mieniem oraz u¿ytkuje je z zachowaniem szczególnej
starannoœci wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) oddanie w najem lub dzier¿awê nieruchomoœci nastêpuje na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 3 lata
za zgod¹ burmistrza, który ustala istotne warunki
takich umów,
2) zbycie oraz likwidacja poszczególnych sk³adników mienia ruchomego, które s¹ zbêdne dla so³ectwa, nastêpuje w drodze przetargu. Burmistrz
mo¿e wyraziæ zgodê na ich zbycie z wolnej rêki
je¿eli przetarg nie doszed³ do skutku,
3) wszelkie nak³ady, inne ni¿ konieczne, ulepszaj¹ce
sk³adniki mienia dokonywane s¹ na podstawie
uchwa³y.
W przypadku ich zwrotu gminie ulepszenia nie mog¹ byæ od³¹czone.
So³ectwu nie przys³uguje prawo ¿¹dania zwrotu równowartoœci ulepszeñ.
§ 24
1. So³ectwo prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ w oparciu o wydzielone œrodki w bud¿ecie gminy oraz dochody w³asne.
2. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ u¿ytecznoœci publicznej z zakresu: edukacji, kultury, kultury fizycznej i
turystyki, porz¹dku i bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju
infrastruktury komunalnej i inne zadania o s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
so³tys i rada so³ecka
Rozdzia³ V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§ 25
1. Bie¿¹c¹ kontrolê gospodarki finansowej so³ectwa
przeprowadza skarbnik.
2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa i jego organami
sprawuje burmistrz.
Nadzór polega w szczególnoœci na:
— udzielaniu wszechstronnej pomocy organizacyjnej i prawnej w zakresie realizacji zadañ so³ectwa,
— organizowaniu szkoleñ i narad z so³tysami,
— prowadzeniu bie¿¹cej kontroli wykonywania zleconych so³tysowi zadañ.
3. Rada za poœrednictwem komisji rewizyjnej:
1) kontroluje gospodarkê finansow¹ i zarz¹dzanie
mieniem so³ectwa,
2) rozstrzyga o legalnoœci uchwa³y zebrania wiejskiego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.
§ 26
Zmiany statutu dokonuje rada po konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.
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Za³¹cznik nr 7
do Uchwa³y Nr XXVII/256/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
STATUT SO£ECTWA MIÊDZY£Ê¯
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

Wyra¿enia u¿yte w statucie so³ectwa oznaczaj¹:
1) burmistrz – Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin,
2) skarbnik –Skarbnika Gminy Pelplin,
3) samorz¹d mieszkañców wsi – samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa,
4) rada– Radê Miejsk¹ w Pelplinie,
5) urz¹d – Urz¹d Gminy i Miasta Pelplin,
6) statut – statut so³ectwa Miêdzy³ê¿,
7) statut gminy – Statut Gminy Pelplin,
8) komisja rewizyjna – Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Pelplinie,
9) przepisy odrêbne – ustawy i akty wykonawcze do
ustaw,
10) uchwa³a odrêbna – uchwa³ê Rady Miejskiej w Pelplinie,
11) uchwa³a – uchwa³a zebrania wiejskiego,
12) zarz¹dzenie – zarz¹dzenie Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin.
§2
1. So³ectwo Miêdzy³ê¿ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Pelplin.
2. So³ectwo Miêdzy³ê¿ obejmuje wieœ Miêdzy³ê¿.
3. So³ectwo Miêdzy³ê¿ posiada zdolnoœæ s¹dow¹.
Rozdzia³ II
Organizacja i zadania organów.
§3
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do g³osowania na zebraniu wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy
na jego terenie, zwani dalej „uprawnionymi mieszkañcami”.
§5
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór i odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onów,
2) podzia³ œrodków finansowych przekazanych do dyspozycji so³ectwa a wyodrêbnionych w bud¿ecie gminy oraz dochodów w³asnych,
3) konsultowanie spraw z zakresu administracji publicznej i innych spraw wa¿nych dla samorz¹du miesz-
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kañców wsi na zasadach ustalonych odrêbn¹ uchwa³¹,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy
so³tysa,
5) wystêpowanie z wnioskiem do rady w przedmiocie
przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci so³tysa.
6) powo³ywanie komisji do prowadzenia inicjatyw lokalnych.
§6
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców,
3) na pisemny wniosek burmistrza.
§7
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin, miejsce i projekt proponowanego porz¹dku
zebrania wiejskiego ustala so³tys, po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej na co najmniej 7 dni przed zebraniem podaj¹c je do wiadomoœci publicznej w sposób
zwyczajowo przyjêty.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców lub burmistrza odbywa siê w terminie do 14 dni,
chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
§8
1. Obrady zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy:
a) zosta³o prawid³owo zwo³ane,
b) wziê³o w nim udzia³ co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim
nie uczestniczy 10% sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie
mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu zebrania, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych, jednak nie mniej ni¿ 10 osób.
3. Obrady zebrania wiejskiego s¹ jawne.
§9
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1, otwiera i prowadzi so³tys, a w razie jego nieobecnoœci wyznaczony przez zebranie wiejskie przewodnicz¹cy
zebrania.
2. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie, na podstawie projektu sporz¹dzonego przez so³tysa bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 10
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e statut stanowi inaczej.
2. Uchwa³ê podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje uchwa³ê burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
4. Burmistrz stwierdzaj¹c, ¿e uchwa³a jest sprzeczna
z prawem lub w sposób ra¿¹cy narusza prawo zawiadamia niezw³ocznie radê i zwraca siê z pisem-

nym wnioskiem do zebrania wiejskiego, za poœrednictwem so³tysa o jej uchylenie. Do czasu za³atwienia wniosku burmistrza zawiesza siê wykonalnoœæ
uchwa³y.
5. Burmistrz wystêpuje do rady o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y w przypadku odmowy jej uchylenia.
§ 11
1. Z przebiegu obrad zebrania wiejskiego sporz¹dza
siê protokó³.
2. Protokó³ z zebrania wiejskiego zawiera:
1) datê, godzinê i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) przebieg obrad, a w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ lub ich streszczenie oraz zg³oszone i przyjête wnioski,
5) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów wa¿nych: „za”, „przeciw” i „wstrzymuj¹cych” oraz g³osów niewa¿nych,
6) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoœci oraz teksty
przyjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³.
4. Protokó³ podlega wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
u so³tysa przez okres 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
5. Przewodnicz¹cy obrad przekazuje protokó³ burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
§ 12
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do obowi¹zków i uprawnieñ so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz wystêpowanie
z wnioskiem o zwo³anie posiedzeñ rady so³eckiej,
2) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia w so³ectwie,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych
okresowo przez burmistrza oraz w sesjach rady,
5) zg³aszanie interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych so³ectwa na zasadach okreœlonych w
statucie gminy,
6) zawieranie umowy zlecenia na obs³ugê ksiêgow¹
so³ectwa,
7) przedk³adanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej dzia³alnoœci zebraniu wiejskiemu,
8) wspó³praca z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami
prawnymi,
9) wykonywanie innych zadañ okreœlonych w odrêbnych przepisach, odrêbnych uchwa³ach, uchwa³ach i zarz¹dzeniach.
3. So³tys jest zobowi¹zany do upowa¿nienia cz³onka
rady so³eckiej do wykonywania niektórych czynnoœci w jego imieniu w czasie usprawiedliwionej nieobecnoœci (pe³nomocnictwo).
§ 13
1. Rada so³ecka pe³ni funkcjê opiniodawcz¹ i doradcz¹
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oraz udziela pomocy so³tysowi przy wykonywaniu
uchwa³ zebrania wiejskiego.
2. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 uprawnionych mieszkañców.
3. W sk³ad rady so³eckiej wchodzi so³tys.
4. Posiedzenie rady so³eckiej zwo³uje w miarê potrzeby i przewodniczy jej obradom so³tys.

2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y rada gminy w terminie 3 miesiêcy przed
up³ywem kadencji so³tysa i rady so³eckiej.

§ 14

1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje burmistrz okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
2. Zarz¹dzenie o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do publicznej wiadomoœci, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹.
3. Do zebrania wiejskiego zwo³anego w celu przeprowadzenia wyborów stosuje siê odpowiednio § 7 ust. 2 i
3, § 8, § 9 ust. 2.

1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Wniosek o odwo³anie so³tysa sk³ada:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) burmistrz.
3. Uprawnieni mieszkañcy sk³adaj¹ wniosek na zebraniu wiejskim lub za poœrednictwem burmistrza; § 7
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
4. Pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
5. Odwo³anie cz³onka rady so³eckiej nastêpuje na wniosek:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) so³tysa
6. Pisemny wniosek o odwo³anie cz³onka rady so³eckiej wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
7. Wniosek o odwo³anie so³tysa b¹dŸ cz³onka rady so³eckiej z³o¿ony na zebraniu wiejskim bêdzie poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu wiejskim
zwo³anym w ustawowym terminie.
8. Odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej dokonuje zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym; § 19
ust. 1 – 5 stosuje siê odpowiednio.
9. Podjêcie uchwa³y o odwo³aniu z zajmowanej funkcji
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.
10. W przypadku odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady
so³eckiej, burmistrz zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce
w terminie 1 miesi¹ca licz¹c od daty dorêczenia mu
uchwa³y zebrania wiejskiego.
11. Do czasu wyboru so³tysa w wyborach uzupe³niaj¹cych, o których mowa w ust. 8 obowi¹zki so³tysa wykonuje wyznaczony przez zebranie wiejskie cz³onek
rady so³eckiej.
12. Wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych so³tys b¹dŸ
cz³onek rady so³eckiej pe³ni sw¹ funkcjê do koñca
ustawowej kadencji.
§ 15
Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa na
czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c jeœli:
1) nie wykonuje on swych obowi¹zków,
2) narusza postanowienia statutu, uchwa³ odrêbnych,
uchwa³ i zarz¹dzeñ,
3) gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie pope³nienia przez niego umyœlnego czynu zabronionego.
W takim przypadku burmistrz zwraca siê do rady so³eckiej o wyznaczenie przedstawiciela, który bêdzie wykonywa³ obowi¹zki so³tysa.
§ 16
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru z zastrze¿eniem § 14 ust. 12.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
§ 17

§ 18
1. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje zebranie
wiejskie w g³osowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów spoœród uprawnionych mieszkañców.
2. So³tysa wybiera siê w pierwszej kolejnoœci.
§ 19
1. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spoœród
uprawnionych mieszkañców. Cz³onek komisji nie mo¿e kandydowaæ w wyborach. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy komisji przed przyst¹pieniem do
g³osowania objaœnia sposób g³osowania i je przeprowadza. Karty do g³osowania ostemplowane s¹
pieczêci¹ so³ectwa.
3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u zebrania.
5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
Za wybranych na so³tysa oraz do rady so³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê
g³osów.
Rozdzia³ IV
Zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji.
§ 21
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1) wydzier¿awienia i wynajmu nieruchomoœci,
2) organizowania imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym
3) œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem maj¹tku ruchomego.
2. Umowy cywilnoprawne w imieniu so³ectwa zawiera
so³tys.
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3. So³tys jest uprawniony do wystawiania faktur za
œwiadczone przez so³ectwo us³ugi.
Dochody z dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 1, s¹ dochodami w³asnymi so³ectwa lokowanymi na rachunku bankowym w banku prowadz¹cym obs³ugê
bud¿etu gminy.
§ 22
1. Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
sprawozdanie z wykonania bud¿etu so³ectwa.
2. Przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne ze skwitowaniem so³tysa.
§ 23
1. Rada gminy mo¿e wyposa¿yæ so³ectwo w maj¹tek
utworzony ze sk³adników mienia komunalnego.
2. Nieruchomoœci oddawane s¹ so³ectwu w u¿ytkowanie odrêbn¹ uchwa³¹.
3. So³ectwo zarz¹dza samodzielnie przekazanym mieniem oraz u¿ytkuje je z zachowaniem szczególnej
starannoœci wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) oddanie w najem lub dzier¿awê nieruchomoœci nastêpuje na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 3 lata
za zgod¹ burmistrza, który ustala istotne warunki
takich umów,
2) zbycie oraz likwidacja poszczególnych sk³adników mienia ruchomego, które s¹ zbêdne dla so³ectwa, nastêpuje w drodze przetargu. Burmistrz
mo¿e wyraziæ zgodê na ich zbycie z wolnej rêki
je¿eli przetarg nie doszed³ do skutku,
3) wszelkie nak³ady, inne ni¿ konieczne, ulepszaj¹ce
sk³adniki mienia dokonywane s¹ na podstawie
uchwa³y.
W przypadku ich zwrotu gminie ulepszenia nie mog¹ byæ od³¹czone.
So³ectwu nie przys³uguje prawo ¿¹dania zwrotu równowartoœci ulepszeñ.
§ 24
1. So³ectwo prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ w oparciu o wydzielone œrodki w bud¿ecie gminy oraz dochody w³asne.
2. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ u¿ytecznoœci publicznej z zakresu: edukacji, kultury, kultury fizycznej i
turystyki, porz¹dku i bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju
infrastruktury komunalnej i inne zadania o s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
so³tys i rada so³ecka
Rozdzia³ V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§ 25
1. Bie¿¹c¹ kontrolê gospodarki finansowej so³ectwa
przeprowadza skarbnik.
2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa i jego organami
sprawuje burmistrz.
Nadzór polega w szczególnoœci na:

— udzielaniu wszechstronnej pomocy organizacyjnej
i prawnej w zakresie realizacji zadañ so³ectwa,
— organizowaniu szkoleñ i narad z so³tysami,
— prowadzeniu bie¿¹cej kontroli wykonywania zleconych so³tysowi zadañ.
3. Rada za poœrednictwem komisji rewizyjnej:
1) kontroluje gospodarkê finansow¹ i zarz¹dzanie
mieniem so³ectwa,
2) rozstrzyga o legalnoœci uchwa³y zebrania wiejskiego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.
§ 26
Zmiany statutu dokonuje rada po konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.
Za³¹cznik nr 8
do Uchwa³y Nr XXVII/256/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
STATUT SO£ECTWA POMYJE
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Wyra¿enia u¿yte w statucie so³ectwa oznaczaj¹:
1) burmistrz – Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin,
2) skarbnik –Skarbnika Gminy Pelplin,
3) samorz¹d mieszkañców wsi – samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa,
4) rada– Radê Miejsk¹ w Pelplinie,
5) urz¹d – Urz¹d Gminy i Miasta Pelplin,
6) statut – statut so³ectwa Pomyje,
7) statut gminy – Statut Gminy Pelplin,
8) komisja rewizyjna – Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Pelplinie,
9) przepisy odrêbne – ustawy i akty wykonawcze do
ustaw,
10) uchwa³a odrêbna – uchwa³ê Rady Miejskiej w Pelplinie,
11) uchwa³a – uchwa³a zebrania wiejskiego,
12) zarz¹dzenie – zarz¹dzenie Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin.
§2
1. So³ectwo Pomyje jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pelplin.
2. So³ectwo Pomyje obejmuje wieœ Pomyje oraz przysió³ek Wola.
3. So³ectwo Pomyje posiada zdolnoœæ s¹dow¹.
Rozdzia³ II
Organizacja i zadania organów.
§3
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
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§4

§9

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do g³osowania na zebraniu wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy
na jego terenie, zwani dalej „uprawnionymi mieszkañcami”.

1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1, otwiera i prowadzi so³tys, a w razie jego nieobecnoœci wyznaczony przez zebranie wiejskie przewodnicz¹cy
zebrania.
2. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie, na podstawie projektu sporz¹dzonego przez so³tysa bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

§5
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór i odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onów,
2) podzia³ œrodków finansowych przekazanych do dyspozycji so³ectwa a wyodrêbnionych w bud¿ecie gminy oraz dochodów w³asnych,
3) konsultowanie spraw z zakresu administracji publicznej i innych spraw wa¿nych dla samorz¹du mieszkañców wsi na zasadach ustalonych odrêbn¹
uchwa³¹,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy
so³tysa,
5) wystêpowanie z wnioskiem do rady w przedmiocie
przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci so³tysa.
6) powo³ywanie komisji do prowadzenia inicjatyw lokalnych.
§6
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców,
3) na pisemny wniosek burmistrza.
§7
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin, miejsce i projekt proponowanego porz¹dku
zebrania wiejskiego ustala so³tys, po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej na co najmniej 7 dni przed zebraniem podaj¹c je do wiadomoœci publicznej w sposób
zwyczajowo przyjêty.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców lub burmistrza odbywa siê w terminie do 14 dni,
chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
§8
1. Obrady zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy:
a) zosta³o prawid³owo zwo³ane,
b) wziê³o w nim udzia³ co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim
nie uczestniczy 10% sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie
mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu zebrania, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych, jednak nie mniej ni¿ 10 osób.
3. Obrady zebrania wiejskiego s¹ jawne.

§ 10
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e statut stanowi inaczej.
2. Uchwa³ê podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje uchwa³ê burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
4. Burmistrz stwierdzaj¹c, ¿e uchwa³a jest sprzeczna
z prawem lub w sposób ra¿¹cy narusza prawo zawiadamia niezw³ocznie radê i zwraca siê z pisemnym wnioskiem do zebrania wiejskiego, za poœrednictwem so³tysa o jej uchylenie. Do czasu za³atwienia wniosku burmistrza zawiesza siê wykonalnoœæ
uchwa³y.
5. Burmistrz wystêpuje do rady o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y w przypadku odmowy jej uchylenia.
§ 11
1. Z przebiegu obrad zebrania wiejskiego sporz¹dza
siê protokó³.
2. Protokó³ z zebrania wiejskiego zawiera:
1) datê, godzinê i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) przebieg obrad, a w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ lub ich streszczenie oraz zg³oszone i przyjête wnioski,
5) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów wa¿nych: „za”, „przeciw” i „wstrzymuj¹cych” oraz g³osów niewa¿nych,
6) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoœci oraz teksty
przyjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³.
4. Protokó³ podlega wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
u so³tysa przez okres 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
5. Przewodnicz¹cy obrad przekazuje protokó³ burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
§ 12
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do obowi¹zków i uprawnieñ so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz wystêpowanie
z wnioskiem o zwo³anie posiedzeñ rady so³eckiej,
2) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia w so³ectwie,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych
okresowo przez burmistrza oraz w sesjach rady,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 49

Poz. 963

— 2820 —

5) zg³aszanie interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych so³ectwa na zasadach okreœlonych w
statucie gminy,
6) zawieranie umowy zlecenia na obs³ugê ksiêgow¹
so³ectwa,
7) przedk³adanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej dzia³alnoœci zebraniu wiejskiemu,
8) wspó³praca z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami
prawnymi,
9) wykonywanie innych zadañ okreœlonych w odrêbnych przepisach, odrêbnych uchwa³ach, uchwa³ach i zarz¹dzeniach.
3. So³tys jest zobowi¹zany do upowa¿nienia cz³onka
rady so³eckiej do wykonywania niektórych czynnoœci w jego imieniu w czasie usprawiedliwionej nieobecnoœci (pe³nomocnictwo).
§ 13
1. Rada so³ecka pe³ni funkcjê opiniodawcz¹ i doradcz¹
oraz udziela pomocy so³tysowi przy wykonywaniu
uchwa³ zebrania wiejskiego.
2. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 uprawnionych mieszkañców.
3. W sk³ad rady so³eckiej wchodzi so³tys.
4. Posiedzenie rady so³eckiej zwo³uje w miarê potrzeby i przewodniczy jej obradom so³tys.
§ 14
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Wniosek o odwo³anie so³tysa sk³ada:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) burmistrz.
3. Uprawnieni mieszkañcy sk³adaj¹ wniosek na zebraniu wiejskim lub za poœrednictwem burmistrza; § 7
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
4. Pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
5. Odwo³anie cz³onka rady so³eckiej nastêpuje na wniosek:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) so³tysa
6. Pisemny wniosek o odwo³anie cz³onka rady so³eckiej wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
7. Wniosek o odwo³anie so³tysa b¹dŸ cz³onka rady so³eckiej z³o¿ony na zebraniu wiejskim bêdzie poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu wiejskim
zwo³anym w ustawowym terminie.
8. Odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej dokonuje zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym; § 19
ust. 1 – 5 stosuje siê odpowiednio.
9. Podjêcie uchwa³y o odwo³aniu z zajmowanej funkcji
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.
10. W przypadku odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady
so³eckiej, burmistrz zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce
w terminie 1 miesi¹ca licz¹c od daty dorêczenia mu
uchwa³y zebrania wiejskiego.
11. Do czasu wyboru so³tysa w wyborach uzupe³niaj¹cych, o których mowa w ust. 8 obowi¹zki so³tysa wy-

konuje wyznaczony przez zebranie wiejskie cz³onek
rady so³eckiej.
12. Wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych so³tys b¹dŸ
cz³onek rady so³eckiej pe³ni sw¹ funkcjê do koñca
ustawowej kadencji.
§ 15
Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa na
czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c jeœli:
1) nie wykonuje on swych obowi¹zków,
2) narusza postanowienia statutu, uchwa³ odrêbnych,
uchwa³ i zarz¹dzeñ,
3) gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie pope³nienia przez niego umyœlnego czynu zabronionego.
W takim przypadku burmistrz zwraca siê do rady so³eckiej o wyznaczenie przedstawiciela, który bêdzie
wykonywa³ obowi¹zki so³tysa.
§ 16
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru z zastrze¿eniem § 14 ust. 12.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y rada gminy w terminie 3 miesiêcy przed
up³ywem kadencji so³tysa i rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
§ 17
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje burmistrz okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
2. Zarz¹dzenie o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do publicznej wiadomoœci, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹.
3. Do zebrania wiejskiego zwo³anego w celu przeprowadzenia wyborów stosuje siê odpowiednio § 7 ust. 2 i
3, § 8, § 9 ust. 2.
§ 18
1. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje zebranie
wiejskie w g³osowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów spoœród uprawnionych mieszkañców.
2. So³tysa wybiera siê w pierwszej kolejnoœci.
§ 19
1. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spoœród
uprawnionych mieszkañców. Cz³onek komisji nie mo¿e kandydowaæ w wyborach. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy komisji przed przyst¹pieniem do
g³osowania objaœnia sposób g³osowania i je przeprowadza. Karty do g³osowania ostemplowane s¹
pieczêci¹ so³ectwa.
3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u zebrania.
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5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
Za wybranych na so³tysa oraz do rady so³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê
g³osów.
Rozdzia³ IV
Zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji.
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sow¹ w oparciu o wydzielone œrodki w bud¿ecie gminy oraz dochody w³asne.
2. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ u¿ytecznoœci publicznej z zakresu: edukacji, kultury, kultury fizycznej i
turystyki, porz¹dku i bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju
infrastruktury komunalnej i inne zadania o s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
so³tys i rada so³ecka

§ 21
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1) wydzier¿awienia i wynajmu nieruchomoœci,
2) organizowania imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym
3) œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem maj¹tku ruchomego.
2. Umowy cywilnoprawne w imieniu so³ectwa zawiera
so³tys.
3. So³tys jest uprawniony do wystawiania faktur za
œwiadczone przez so³ectwo us³ugi.
Dochody z dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 1, s¹ dochodami w³asnymi so³ectwa lokowanymi na rachunku bankowym w banku prowadz¹cym obs³ugê
bud¿etu gminy.
§ 22
1. Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
sprawozdanie z wykonania bud¿etu so³ectwa.
2. Przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne ze skwitowaniem so³tysa.
§ 23
1. Rada gminy mo¿e wyposa¿yæ so³ectwo w maj¹tek
utworzony ze sk³adników mienia komunalnego.
2. Nieruchomoœci oddawane s¹ so³ectwu w u¿ytkowanie odrêbn¹ uchwa³¹.
3. So³ectwo zarz¹dza samodzielnie przekazanym mieniem oraz u¿ytkuje je z zachowaniem szczególnej
starannoœci wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) oddanie w najem lub dzier¿awê nieruchomoœci nastêpuje na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 3 lata
za zgod¹ burmistrza, który ustala istotne warunki
takich umów,
2) zbycie oraz likwidacja poszczególnych sk³adników mienia ruchomego, które s¹ zbêdne dla so³ectwa, nastêpuje w drodze przetargu. Burmistrz
mo¿e wyraziæ zgodê na ich zbycie z wolnej rêki
je¿eli przetarg nie doszed³ do skutku,
3) wszelkie nak³ady, inne ni¿ konieczne, ulepszaj¹ce
sk³adniki mienia dokonywane s¹ na podstawie
uchwa³y.
W przypadku ich zwrotu gminie ulepszenia nie mog¹ byæ od³¹czone.
So³ectwu nie przys³uguje prawo ¿¹dania zwrotu równowartoœci ulepszeñ.
§ 24
1. So³ectwo prowadzi samodzielnie gospodarkê finan-

Rozdzia³ V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§ 25
1. Bie¿¹c¹ kontrolê gospodarki finansowej so³ectwa
przeprowadza skarbnik.
2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa i jego organami
sprawuje burmistrz.
Nadzór polega w szczególnoœci na:
— udzielaniu wszechstronnej pomocy organizacyjnej
i prawnej w zakresie realizacji zadañ so³ectwa,
— organizowaniu szkoleñ i narad z so³tysami,
— prowadzeniu bie¿¹cej kontroli wykonywania zleconych so³tysowi zadañ.
3. Rada za poœrednictwem komisji rewizyjnej:
1) kontroluje gospodarkê finansow¹ i zarz¹dzanie
mieniem so³ectwa,
2) rozstrzyga o legalnoœci uchwa³y zebrania wiejskiego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.
§ 26
Zmiany statutu dokonuje rada po konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.
Za³¹cznik nr 9
do Uchwa³y Nr XXVII/256/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
STATUT SO£ECTWA RAJKOWY
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Wyra¿enia u¿yte w statucie so³ectwa oznaczaj¹:
1) burmistrz – Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin,
2) skarbnik –Skarbnika Gminy Pelplin,
3) samorz¹d mieszkañców wsi – samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa,
4) rada– Radê Miejsk¹ w Pelplinie,
5) urz¹d – Urz¹d Gminy i Miasta Pelplin,
6) statut – statut so³ectwa Rajkowy,
7) statut gminy – Statut Gminy Pelplin,
8) komisja rewizyjna – Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Pelplinie,
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9) przepisy odrêbne – ustawy i akty wykonawcze do
ustaw,
10) uchwa³a odrêbna – uchwa³ê Rady Miejskiej w Pelplinie,
11) uchwa³a – uchwa³a zebrania wiejskiego,
12) zarz¹dzenie – zarz¹dzenie Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin.

niem podaj¹c je do wiadomoœci publicznej w sposób
zwyczajowo przyjêty.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców lub burmistrza odbywa siê w terminie do 14 dni,
chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.

§2

1. Obrady zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy:
a) zosta³o prawid³owo zwo³ane,
b) wziê³o w nim udzia³ co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim
nie uczestniczy 10% sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie
mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu zebrania, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych, jednak nie mniej ni¿ 10 osób.
3. Obrady zebrania wiejskiego s¹ jawne.

1. So³ectwo Rajkowy jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Pelplin.
2. So³ectwo Rajkowy obejmuje wieœ Rajkowy.
3. So³ectwo Rajkowy posiada zdolnoœæ s¹dow¹.
Rozdzia³ II
Organizacja i zadania organów.
§3
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§4

§8

§9

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do g³osowania na zebraniu wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy
na jego terenie, zwani dalej „uprawnionymi mieszkañcami”.

1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1, otwiera i prowadzi so³tys, a w razie jego nieobecnoœci wyznaczony przez zebranie wiejskie przewodnicz¹cy
zebrania.
2. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie, na podstawie projektu sporz¹dzonego przez so³tysa bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

§5

§ 10

Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór i odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onów,
2) podzia³ œrodków finansowych przekazanych do dyspozycji so³ectwa a wyodrêbnionych w bud¿ecie gminy oraz dochodów w³asnych,
3) konsultowanie spraw z zakresu administracji publicznej i innych spraw wa¿nych dla samorz¹du mieszkañców wsi na zasadach ustalonych odrêbn¹
uchwa³¹,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy
so³tysa,
5) wystêpowanie z wnioskiem do rady w przedmiocie
przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci so³tysa.
6) powo³ywanie komisji do prowadzenia inicjatyw lokalnych.

1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e statut stanowi inaczej.
2. Uchwa³ê podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje uchwa³ê burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
4. Burmistrz stwierdzaj¹c, ¿e uchwa³a jest sprzeczna
z prawem lub w sposób ra¿¹cy narusza prawo zawiadamia niezw³ocznie radê i zwraca siê z pisemnym wnioskiem do zebrania wiejskiego, za poœrednictwem so³tysa o jej uchylenie. Do czasu za³atwienia wniosku burmistrza zawiesza siê wykonalnoœæ
uchwa³y.
5. Burmistrz wystêpuje do rady o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y w przypadku odmowy jej uchylenia.

§6

1. Z przebiegu obrad zebrania wiejskiego sporz¹dza
siê protokó³.
2. Protokó³ z zebrania wiejskiego zawiera:
1) datê, godzinê i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) przebieg obrad, a w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ lub ich streszczenie oraz zg³oszone i przyjête wnioski,
5) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów wa¿nych: „za”, „przeciw” i „wstrzymuj¹cych” oraz g³osów niewa¿nych,
6) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców,
3) na pisemny wniosek burmistrza.
§7
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin, miejsce i projekt proponowanego porz¹dku
zebrania wiejskiego ustala so³tys, po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej na co najmniej 7 dni przed zebra-

§ 11
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3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoœci oraz teksty
przyjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³.
4. Protokó³ podlega wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
u so³tysa przez okres 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
5. Przewodnicz¹cy obrad przekazuje protokó³ burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
§ 12
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do obowi¹zków i uprawnieñ so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz wystêpowanie
z wnioskiem o zwo³anie posiedzeñ rady so³eckiej,
2) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia w so³ectwie,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych
okresowo przez burmistrza oraz w sesjach rady,
5) zg³aszanie interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych so³ectwa na zasadach okreœlonych w
statucie gminy,
6) zawieranie umowy zlecenia na obs³ugê ksiêgow¹
so³ectwa,
7) przedk³adanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej dzia³alnoœci zebraniu wiejskiemu,
8) wspó³praca z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami
prawnymi,
9) wykonywanie innych zadañ okreœlonych w odrêbnych przepisach, odrêbnych uchwa³ach, uchwa³ach i zarz¹dzeniach.
3. So³tys jest zobowi¹zany do upowa¿nienia cz³onka
rady so³eckiej do wykonywania niektórych czynnoœci w jego imieniu w czasie usprawiedliwionej nieobecnoœci (pe³nomocnictwo).
§ 13
1. Rada so³ecka pe³ni funkcjê opiniodawcz¹ i doradcz¹
oraz udziela pomocy so³tysowi przy wykonywaniu
uchwa³ zebrania wiejskiego.
2. Rada so³ecka sk³ada siê z 4 uprawnionych mieszkañców.
3. W sk³ad rady so³eckiej wchodzi so³tys.
4. Posiedzenie rady so³eckiej zwo³uje w miarê potrzeby i przewodniczy jej obradom so³tys.
§ 14
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Wniosek o odwo³anie so³tysa sk³ada:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) burmistrz.
3. Uprawnieni mieszkañcy sk³adaj¹ wniosek na zebraniu wiejskim lub za poœrednictwem burmistrza; § 7
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
4. Pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
5. Odwo³anie cz³onka rady so³eckiej nastêpuje na wniosek:
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a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) so³tysa
6. Pisemny wniosek o odwo³anie cz³onka rady so³eckiej wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
7. Wniosek o odwo³anie so³tysa b¹dŸ cz³onka rady so³eckiej z³o¿ony na zebraniu wiejskim bêdzie poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu wiejskim
zwo³anym w ustawowym terminie.
8. Odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej dokonuje zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym; § 19
ust. 1 – 5 stosuje siê odpowiednio.
9. Podjêcie uchwa³y o odwo³aniu z zajmowanej funkcji
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.
10. W przypadku odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady
so³eckiej, burmistrz zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce
w terminie 1 miesi¹ca licz¹c od daty dorêczenia mu
uchwa³y zebrania wiejskiego.
11. Do czasu wyboru so³tysa w wyborach uzupe³niaj¹cych, o których mowa w ust. 8 obowi¹zki so³tysa wykonuje wyznaczony przez zebranie wiejskie cz³onek
rady so³eckiej.
12. Wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych so³tys b¹dŸ
cz³onek rady so³eckiej pe³ni sw¹ funkcjê do koñca
ustawowej kadencji.
§ 15
Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa na
czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c jeœli:
1) nie wykonuje on swych obowi¹zków,
2) narusza postanowienia statutu, uchwa³ odrêbnych,
uchwa³ i zarz¹dzeñ,
3) gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie pope³nienia przez niego umyœlnego czynu zabronionego.
W takim przypadku burmistrz zwraca siê do rady so³eckiej o wyznaczenie przedstawiciela, który bêdzie
wykonywa³ obowi¹zki so³tysa.
§ 16
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru z zastrze¿eniem § 14 ust. 12.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y rada gminy w terminie 3 miesiêcy przed
up³ywem kadencji so³tysa i rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
§ 17
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje burmistrz okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
2. Zarz¹dzenie o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do publicznej wiadomoœci, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹.
3. Do zebrania wiejskiego zwo³anego w celu przeprowadzenia wyborów stosuje siê odpowiednio § 7 ust. 2 i
3, § 8, § 9 ust. 2.
§ 18
1. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje zebranie
wiejskie w g³osowaniu tajnym z nieograniczonej licz-
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by kandydatów spoœród uprawnionych mieszkañców.
2. So³tysa wybiera siê w pierwszej kolejnoœci.
§ 19
1. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spoœród
uprawnionych mieszkañców. Cz³onek komisji nie mo¿e kandydowaæ w wyborach. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy komisji przed przyst¹pieniem do
g³osowania objaœnia sposób g³osowania i je przeprowadza. Karty do g³osowania ostemplowane s¹
pieczêci¹ so³ectwa.
3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u zebrania.
5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
Za wybranych na so³tysa oraz do rady so³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê
g³osów.
Rozdzia³ IV
Zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji.
§ 21
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1) wydzier¿awienia i wynajmu nieruchomoœci,
2) organizowania imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym
3) œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem maj¹tku ruchomego.
2. Umowy cywilnoprawne w imieniu so³ectwa zawiera
so³tys.
3. So³tys jest uprawniony do wystawiania faktur za
œwiadczone przez so³ectwo us³ugi.
Dochody z dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 1, s¹ dochodami w³asnymi so³ectwa lokowanymi na rachunku bankowym w banku prowadz¹cym obs³ugê
bud¿etu gminy.
§ 22
1. Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
sprawozdanie z wykonania bud¿etu so³ectwa.
2. Przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne ze skwitowaniem so³tysa.
§ 23
1. Rada gminy mo¿e wyposa¿yæ so³ectwo w maj¹tek
utworzony ze sk³adników mienia komunalnego.
2. Nieruchomoœci oddawane s¹ so³ectwu w u¿ytkowanie odrêbn¹ uchwa³¹.
3. So³ectwo zarz¹dza samodzielnie przekazanym mieniem oraz u¿ytkuje je z zachowaniem szczególnej
starannoœci wed³ug nastêpuj¹cych zasad:

1) oddanie w najem lub dzier¿awê nieruchomoœci nastêpuje na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 3 lata
za zgod¹ burmistrza, który ustala istotne warunki
takich umów,
2) zbycie oraz likwidacja poszczególnych sk³adników mienia ruchomego, które s¹ zbêdne dla so³ectwa, nastêpuje w drodze przetargu. Burmistrz
mo¿e wyraziæ zgodê na ich zbycie z wolnej rêki
je¿eli przetarg nie doszed³ do skutku,
3) wszelkie nak³ady, inne ni¿ konieczne, ulepszaj¹ce
sk³adniki mienia dokonywane s¹ na podstawie
uchwa³y.
W przypadku ich zwrotu gminie ulepszenia nie mog¹ byæ od³¹czone.
So³ectwu nie przys³uguje prawo ¿¹dania zwrotu równowartoœci ulepszeñ.
§ 24
1. So³ectwo prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ w oparciu o wydzielone œrodki w bud¿ecie gminy oraz dochody w³asne.
2. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ u¿ytecznoœci publicznej z zakresu: edukacji, kultury, kultury fizycznej i
turystyki, porz¹dku i bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju
infrastruktury komunalnej i inne zadania o s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
so³tys i rada so³ecka
Rozdzia³ V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§ 25
1. Bie¿¹c¹ kontrolê gospodarki finansowej so³ectwa
przeprowadza skarbnik.
2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa i jego organami
sprawuje burmistrz.
Nadzór polega w szczególnoœci na:
— udzielaniu wszechstronnej pomocy organizacyjnej i prawnej w zakresie realizacji zadañ so³ectwa,
— organizowaniu szkoleñ i narad z so³tysami,
— prowadzeniu bie¿¹cej kontroli wykonywania zleconych so³tysowi zadañ.
3. Rada za poœrednictwem komisji rewizyjnej:
1) kontroluje gospodarkê finansow¹ i zarz¹dzanie
mieniem so³ectwa,
2) rozstrzyga o legalnoœci uchwa³y zebrania wiejskiego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.
§ 26
Zmiany statutu dokonuje rada po konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.
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Za³¹cznik nr 10
do Uchwa³y Nr XXVII/256/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
STATUT SO£ECTWA ROPUCHY
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Wyra¿enia u¿yte w statucie so³ectwa oznaczaj¹:
1) burmistrz – Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin,
2) skarbnik –Skarbnika Gminy Pelplin,
3) samorz¹d mieszkañców wsi – samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa,
4) rada– Radê Miejsk¹ w Pelplinie,
5) urz¹d – Urz¹d Gminy i Miasta Pelplin,
6) statut – statut so³ectwa Ropuchy,
7) statut gminy – Statut Gminy Pelplin,
8) komisja rewizyjna – Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Pelplinie,
9) przepisy odrêbne – ustawy i akty wykonawcze do
ustaw,
10) uchwa³a odrêbna – uchwa³ê Rady Miejskiej w Pelplinie,
11) uchwa³a – uchwa³a zebrania wiejskiego,
12) zarz¹dzenie – zarz¹dzenie Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin.
§2
1. So³ectwo Ropuchy jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Pelplin.
2. So³ectwo Ropuchy obejmuje wieœ Ropuchy oraz przysió³ek Nowy Dwór, Nadleœnictwo, Dêbina.
3. So³ectwo Ropuchy posiada zdolnoœæ s¹dow¹.
Rozdzia³ II
Organizacja i zadania organów.
§3
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
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3) konsultowanie spraw z zakresu administracji publicznej i innych spraw wa¿nych dla samorz¹du
mieszkañców wsi na zasadach ustalonych odrêbn¹ uchwa³¹,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy so³tysa,
5) wystêpowanie z wnioskiem do rady w przedmiocie
przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci so³tysa.
6) powo³ywanie komisji do prowadzenia inicjatyw lokalnych.
§6
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców,
3) na pisemny wniosek burmistrza.
§7
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin, miejsce i projekt proponowanego porz¹dku
zebrania wiejskiego ustala so³tys, po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej na co najmniej 7 dni przed zebraniem podaj¹c je do wiadomoœci publicznej w sposób
zwyczajowo przyjêty.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców lub burmistrza odbywa siê w terminie do 14 dni,
chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
§8
1. Obrady zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy:
a) zosta³o prawid³owo zwo³ane,
b) wziê³o w nim udzia³ co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim
nie uczestniczy 10% sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie
mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu zebrania, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych, jednak nie mniej ni¿ 10 osób.
3. Obrady zebrania wiejskiego s¹ jawne.

§4

§9

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do g³osowania na zebraniu wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy
na jego terenie, zwani dalej „uprawnionymi mieszkañcami”.

1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1, otwiera i prowadzi so³tys, a w razie jego nieobecnoœci wyznaczony przez zebranie wiejskie przewodnicz¹cy
zebrania.
2. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie, na podstawie projektu sporz¹dzonego przez so³tysa bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

§5
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór i odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onów,
2) podzia³ œrodków finansowych przekazanych do
dyspozycji so³ectwa a wyodrêbnionych w bud¿ecie gminy oraz dochodów w³asnych,

§ 10
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e statut stanowi inaczej.
2. Uchwa³ê podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje uchwa³ê burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
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4. Burmistrz stwierdzaj¹c, ¿e uchwa³a jest sprzeczna
z prawem lub w sposób ra¿¹cy narusza prawo zawiadamia niezw³ocznie radê i zwraca siê z pisemnym wnioskiem do zebrania wiejskiego, za poœrednictwem so³tysa o jej uchylenie. Do czasu za³atwienia wniosku burmistrza zawiesza siê wykonalnoœæ
uchwa³y.
5. Burmistrz wystêpuje do rady o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y w przypadku odmowy jej uchylenia.
§ 11
1. Z przebiegu obrad zebrania wiejskiego sporz¹dza
siê protokó³.
2. Protokó³ z zebrania wiejskiego zawiera:
1) datê, godzinê i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) przebieg obrad, a w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ lub ich streszczenie oraz zg³oszone i przyjête wnioski,
5) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów wa¿nych: „za”, „przeciw” i „wstrzymuj¹cych” oraz g³osów niewa¿nych,
6) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoœci oraz teksty
przyjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³.
4. Protokó³ podlega wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du u
so³tysa przez okres 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
5. Przewodnicz¹cy obrad przekazuje protokó³ burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
§ 12
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do obowi¹zków i uprawnieñ so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz wystêpowanie
z wnioskiem o zwo³anie posiedzeñ rady so³eckiej,
2) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia w so³ectwie,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych
okresowo przez burmistrza oraz w sesjach rady,
5) zg³aszanie interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych so³ectwa na zasadach okreœlonych w
statucie gminy,
6) zawieranie umowy zlecenia na obs³ugê ksiêgow¹
so³ectwa,
7) przedk³adanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej dzia³alnoœci zebraniu wiejskiemu,
8) wspó³praca z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami
prawnymi,
9) wykonywanie innych zadañ okreœlonych w odrêbnych przepisach, odrêbnych uchwa³ach, uchwa³ach i zarz¹dzeniach.
3. So³tys jest zobowi¹zany do upowa¿nienia cz³onka
rady so³eckiej do wykonywania niektórych czynno-

œci w jego imieniu w czasie usprawiedliwionej nieobecnoœci (pe³nomocnictwo).
§ 13
1. Rada so³ecka pe³ni funkcjê opiniodawcz¹ i doradcz¹
oraz udziela pomocy so³tysowi przy wykonywaniu
uchwa³ zebrania wiejskiego.
2. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 uprawnionych mieszkañców.
3. W sk³ad rady so³eckiej wchodzi so³tys.
4. Posiedzenie rady so³eckiej zwo³uje w miarê potrzeby i przewodniczy jej obradom so³tys.
§ 14
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Wniosek o odwo³anie so³tysa sk³ada:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) burmistrz.
3. Uprawnieni mieszkañcy sk³adaj¹ wniosek na zebraniu wiejskim lub za poœrednictwem burmistrza; § 7
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
4. Pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
5. Odwo³anie cz³onka rady so³eckiej nastêpuje na wniosek:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) so³tysa
6. Pisemny wniosek o odwo³anie cz³onka rady so³eckiej wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
7. Wniosek o odwo³anie so³tysa b¹dŸ cz³onka rady so³eckiej z³o¿ony na zebraniu wiejskim bêdzie poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu wiejskim
zwo³anym w ustawowym terminie.
8. Odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej dokonuje zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym; § 19
ust. 1 – 5 stosuje siê odpowiednio.
9. Podjêcie uchwa³y o odwo³aniu z zajmowanej funkcji
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.
10. W przypadku odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady
so³eckiej, burmistrz zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce
w terminie 1 miesi¹ca licz¹c od daty dorêczenia mu
uchwa³y zebrania wiejskiego.
11. Do czasu wyboru so³tysa w wyborach uzupe³niaj¹cych, o których mowa w ust. 8 obowi¹zki so³tysa wykonuje wyznaczony przez zebranie wiejskie cz³onek
rady so³eckiej.
12. Wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych so³tys b¹dŸ
cz³onek rady so³eckiej pe³ni sw¹ funkcjê do koñca
ustawowej kadencji.
§ 15
Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa na
czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c jeœli:
1) nie wykonuje on swych obowi¹zków,
2) narusza postanowienia statutu, uchwa³ odrêbnych,
uchwa³ i zarz¹dzeñ,
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3) gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie pope³nienia przez niego umyœlnego czynu zabronionego.
W takim przypadku burmistrz zwraca siê do rady so³eckiej o wyznaczenie przedstawiciela, który bêdzie
wykonywa³ obowi¹zki so³tysa.
§ 16
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru z zastrze¿eniem § 14 ust. 12.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y rada gminy w terminie 3 miesiêcy przed
up³ywem kadencji so³tysa i rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
§ 17
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje burmistrz okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
2. Zarz¹dzenie o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do publicznej wiadomoœci, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹.
3. Do zebrania wiejskiego zwo³anego w celu przeprowadzenia wyborów stosuje siê odpowiednio § 7 ust. 2 i
3, § 8, § 9 ust. 2.
§ 18
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Rozdzia³ IV
Zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji.
§ 21
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1) wydzier¿awienia i wynajmu nieruchomoœci,
2) organizowania imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym
3) œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem maj¹tku ruchomego.
2. Umowy cywilnoprawne w imieniu so³ectwa zawiera
so³tys.
3. So³tys jest uprawniony do wystawiania faktur za
œwiadczone przez so³ectwo us³ugi.
Dochody z dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 1, s¹ dochodami w³asnymi so³ectwa lokowanymi na rachunku bankowym w banku prowadz¹cym obs³ugê
bud¿etu gminy.
§ 22
1. Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
sprawozdanie z wykonania bud¿etu so³ectwa.
2. Przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne ze skwitowaniem so³tysa.
§ 23

1. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spoœród
uprawnionych mieszkañców. Cz³onek komisji nie mo¿e kandydowaæ w wyborach. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy komisji przed przyst¹pieniem do
g³osowania objaœnia sposób g³osowania i je przeprowadza. Karty do g³osowania ostemplowane s¹
pieczêci¹ so³ectwa.
3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u zebrania.
5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

1. Rada gminy mo¿e wyposa¿yæ so³ectwo w maj¹tek
utworzony ze sk³adników mienia komunalnego.
2. Nieruchomoœci oddawane s¹ so³ectwu w u¿ytkowanie odrêbn¹ uchwa³¹.
3. So³ectwo zarz¹dza samodzielnie przekazanym mieniem oraz u¿ytkuje je z zachowaniem szczególnej
starannoœci wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) oddanie w najem lub dzier¿awê nieruchomoœci nastêpuje na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 3 lata
za zgod¹ burmistrza, który ustala istotne warunki
takich umów,
2) zbycie oraz likwidacja poszczególnych sk³adników mienia ruchomego, które s¹ zbêdne dla so³ectwa, nastêpuje w drodze przetargu. Burmistrz
mo¿e wyraziæ zgodê na ich zbycie z wolnej rêki
je¿eli przetarg nie doszed³ do skutku,
3) wszelkie nak³ady, inne ni¿ konieczne, ulepszaj¹ce
sk³adniki mienia dokonywane s¹ na podstawie
uchwa³y.
W przypadku ich zwrotu gminie ulepszenia nie mog¹ byæ od³¹czone.
So³ectwu nie przys³uguje prawo ¿¹dania zwrotu równowartoœci ulepszeñ.

§ 20

§ 24

Za wybranych na so³tysa oraz do rady so³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê
g³osów.

1. So³ectwo prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ w oparciu o wydzielone œrodki w bud¿ecie gminy oraz dochody w³asne.
2. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ u¿ytecznoœci publicznej z zakresu: edukacji, kultury, kultury fizycznej i

1. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje zebranie
wiejskie w g³osowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów spoœród uprawnionych mieszkañców.
2. So³tysa wybiera siê w pierwszej kolejnoœci.
§ 19

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 49

Poz. 963

— 2828 —

turystyki, porz¹dku i bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju
infrastruktury komunalnej i inne zadania o s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
so³tys i rada so³ecka

10) uchwa³a odrêbna – uchwa³ê Rady Miejskiej w Pelplinie,
11) uchwa³a – uchwa³a zebrania wiejskiego,
12) zarz¹dzenie – zarz¹dzenie Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin.

Rozdzia³ V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.

1. So³ectwo Ro¿ental jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Pelplin.
2. So³ectwo Ro¿ental obejmuje wieœ Ro¿ental.
3. So³ectwo Ro¿ental posiada zdolnoœæ s¹dow¹.

§2

§ 25
1. Bie¿¹c¹ kontrolê gospodarki finansowej so³ectwa
przeprowadza skarbnik.
2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa i jego organami
sprawuje burmistrz.
Nadzór polega w szczególnoœci na:
— udzielaniu wszechstronnej pomocy organizacyjnej i prawnej w zakresie realizacji zadañ so³ectwa,
— organizowaniu szkoleñ i narad z so³tysami,
— prowadzeniu bie¿¹cej kontroli wykonywania zleconych so³tysowi zadañ.
3. Rada za poœrednictwem komisji rewizyjnej:
1) kontroluje gospodarkê finansow¹ i zarz¹dzanie
mieniem so³ectwa,
2) rozstrzyga o legalnoœci uchwa³y zebrania wiejskiego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5.

Rozdzia³ II
Organizacja i zadania organów.
§3
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do g³osowania na zebraniu wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy
na jego terenie, zwani dalej „uprawnionymi mieszkañcami”.
§5

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór i odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onów,
2) podzia³ œrodków finansowych przekazanych do dyspozycji so³ectwa a wyodrêbnionych w bud¿ecie gminy oraz dochodów w³asnych,
3) konsultowanie spraw z zakresu administracji publicznej i innych spraw wa¿nych dla samorz¹du mieszkañców wsi na zasadach ustalonych odrêbn¹
uchwa³¹,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy
so³tysa,
5) wystêpowanie z wnioskiem do rady w przedmiocie
przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci so³tysa.
6) powo³ywanie komisji do prowadzenia inicjatyw lokalnych.

§1

§6

Wyra¿enia u¿yte w statucie so³ectwa oznaczaj¹:
1) burmistrz – Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin,
2) skarbnik –Skarbnika Gminy Pelplin,
3) samorz¹d mieszkañców wsi – samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa,
4) rada– Radê Miejsk¹ w Pelplinie,
5) urz¹d – Urz¹d Gminy i Miasta Pelplin,
6) statut – statut so³ectwa Ro¿ental,
7) statut gminy – Statut Gminy Pelplin,
8) komisja rewizyjna – Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Pelplinie,
9) przepisy odrêbne – ustawy i akty wykonawcze do
ustaw,

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców,
3) na pisemny wniosek burmistrza.

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.
§ 26
Zmiany statutu dokonuje rada po konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.
Za³¹cznik nr 11
do Uchwa³y Nr XXVII/256/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
STATUT SO£ECTWA RO¯ENTAL

§7
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin, miejsce i projekt proponowanego porz¹dku
zebrania wiejskiego ustala so³tys, po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej na co najmniej 7 dni przed zebraniem podaj¹c je do wiadomoœci publicznej w sposób
zwyczajowo przyjêty.
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3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców lub burmistrza odbywa siê w terminie do 14 dni,
chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
§8
1. Obrady zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy:
a) zosta³o prawid³owo zwo³ane,
b) wziê³o w nim udzia³ co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim
nie uczestniczy 10% sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie
mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu zebrania, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych, jednak nie mniej ni¿ 10 osób.
3. Obrady zebrania wiejskiego s¹ jawne.
§9
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1, otwiera i prowadzi so³tys, a w razie jego nieobecnoœci wyznaczony przez zebranie wiejskie przewodnicz¹cy
zebrania.
2. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie, na podstawie projektu sporz¹dzonego przez so³tysa bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 10
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e statut stanowi inaczej.
2. Uchwa³ê podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje uchwa³ê burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
4. Burmistrz stwierdzaj¹c, ¿e uchwa³a jest sprzeczna
z prawem lub w sposób ra¿¹cy narusza prawo zawiadamia niezw³ocznie radê i zwraca siê z pisemnym wnioskiem do zebrania wiejskiego, za poœrednictwem so³tysa o jej uchylenie. Do czasu za³atwienia wniosku burmistrza zawiesza siê wykonalnoœæ
uchwa³y.
5. Burmistrz wystêpuje do rady o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y w przypadku odmowy jej uchylenia.
§ 11
1. Z przebiegu obrad zebrania wiejskiego sporz¹dza
siê protokó³.
2. Protokó³ z zebrania wiejskiego zawiera:
1) datê, godzinê i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) przebieg obrad, a w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ lub ich streszczenie oraz zg³oszone i przyjête wnioski,
5) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów wa¿nych: „za”, „przeciw” i „wstrzymuj¹cych” oraz g³osów niewa¿nych,
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6) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoœci oraz teksty
przyjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³.
4. Protokó³ podlega wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
u so³tysa przez okres 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
5. Przewodnicz¹cy obrad przekazuje protokó³ burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
§ 12
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do obowi¹zków i uprawnieñ so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz wystêpowanie
z wnioskiem o zwo³anie posiedzeñ rady so³eckiej,
2) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia w so³ectwie,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych
okresowo przez burmistrza oraz w sesjach rady,
5) zg³aszanie interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych so³ectwa na zasadach okreœlonych w
statucie gminy,
6) zawieranie umowy zlecenia na obs³ugê ksiêgow¹
so³ectwa,
7) przedk³adanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej dzia³alnoœci zebraniu wiejskiemu,
8) wspó³praca z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami
prawnymi,
9) wykonywanie innych zadañ okreœlonych w odrêbnych przepisach, odrêbnych uchwa³ach, uchwa³ach i zarz¹dzeniach.
3. So³tys jest zobowi¹zany do upowa¿nienia cz³onka
rady so³eckiej do wykonywania niektórych czynnoœci w jego imieniu w czasie usprawiedliwionej nieobecnoœci (pe³nomocnictwo).
§ 13
1. Rada so³ecka pe³ni funkcjê opiniodawcz¹ i doradcz¹
oraz udziela pomocy so³tysowi przy wykonywaniu
uchwa³ zebrania wiejskiego.
2. Rada so³ecka sk³ada siê z 3 uprawnionych mieszkañców.
3. W sk³ad rady so³eckiej wchodzi so³tys.
4. Posiedzenie rady so³eckiej zwo³uje w miarê potrzeby i przewodniczy jej obradom so³tys.
§ 14
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Wniosek o odwo³anie so³tysa sk³ada:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) burmistrz.
3. Uprawnieni mieszkañcy sk³adaj¹ wniosek na zebraniu wiejskim lub za poœrednictwem burmistrza; § 7
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
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4. Pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
5. Odwo³anie cz³onka rady so³eckiej nastêpuje na wniosek:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) so³tysa
6. Pisemny wniosek o odwo³anie cz³onka rady so³eckiej wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
7. Wniosek o odwo³anie so³tysa b¹dŸ cz³onka rady so³eckiej z³o¿ony na zebraniu wiejskim bêdzie poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu wiejskim
zwo³anym w ustawowym terminie.
8. Odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej dokonuje zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym; § 19
ust. 1 – 5 stosuje siê odpowiednio.
9. Podjêcie uchwa³y o odwo³aniu z zajmowanej funkcji
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.
10. W przypadku odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady
so³eckiej, burmistrz zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce
w terminie 1 miesi¹ca licz¹c od daty dorêczenia mu
uchwa³y zebrania wiejskiego.
11. Do czasu wyboru so³tysa w wyborach uzupe³niaj¹cych, o których mowa w ust. 8 obowi¹zki so³tysa wykonuje wyznaczony przez zebranie wiejskie cz³onek
rady so³eckiej.
12. Wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych so³tys b¹dŸ
cz³onek rady so³eckiej pe³ni sw¹ funkcjê do koñca
ustawowej kadencji.
§ 15
Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa na
czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c jeœli:
1) nie wykonuje on swych obowi¹zków,
2) narusza postanowienia statutu, uchwa³ odrêbnych,
uchwa³ i zarz¹dzeñ,
3) gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie pope³nienia przez niego umyœlnego czynu zabronionego.
W takim przypadku burmistrz zwraca siê do rady so³eckiej o wyznaczenie przedstawiciela, który bêdzie
wykonywa³ obowi¹zki so³tysa.
§ 16
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru z zastrze¿eniem § 14 ust. 12.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y rada gminy w terminie 3 miesiêcy przed
up³ywem kadencji so³tysa i rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
§ 17
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje burmistrz okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
2. Zarz¹dzenie o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do publicznej wiadomoœci, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹.

3. Do zebrania wiejskiego zwo³anego w celu przeprowadzenia wyborów stosuje siê odpowiednio § 7 ust. 2 i
3, § 8, § 9 ust. 2.
§ 18
1. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje zebranie
wiejskie w g³osowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów spoœród uprawnionych mieszkañców.
2. So³tysa wybiera siê w pierwszej kolejnoœci.
§ 19
1. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spoœród
uprawnionych mieszkañców. Cz³onek komisji nie mo¿e kandydowaæ w wyborach. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy komisji przed przyst¹pieniem do
g³osowania objaœnia sposób g³osowania i je przeprowadza. Karty do g³osowania ostemplowane s¹
pieczêci¹ so³ectwa.
3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u zebrania.
5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
Za wybranych na so³tysa oraz do rady so³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê
g³osów.
Rozdzia³ IV
Zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji.
§ 21
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1) wydzier¿awienia i wynajmu nieruchomoœci,
2) organizowania imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym
3) œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem maj¹tku ruchomego.
2. Umowy cywilnoprawne w imieniu so³ectwa zawiera
so³tys.
3. So³tys jest uprawniony do wystawiania faktur za
œwiadczone przez so³ectwo us³ugi.
Dochody z dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 1, s¹ dochodami w³asnymi so³ectwa lokowanymi na rachunku bankowym w banku prowadz¹cym obs³ugê
bud¿etu gminy.
§ 22
1. Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
sprawozdanie z wykonania bud¿etu so³ectwa.
2. Przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne ze skwitowaniem so³tysa.
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§ 23
1. Rada gminy mo¿e wyposa¿yæ so³ectwo w maj¹tek
utworzony ze sk³adników mienia komunalnego.
2. Nieruchomoœci oddawane s¹ so³ectwu w u¿ytkowanie odrêbn¹ uchwa³¹.
3. So³ectwo zarz¹dza samodzielnie przekazanym mieniem oraz u¿ytkuje je z zachowaniem szczególnej
starannoœci wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) oddanie w najem lub dzier¿awê nieruchomoœci nastêpuje na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 3 lata
za zgod¹ burmistrza, który ustala istotne warunki
takich umów,
2) zbycie oraz likwidacja poszczególnych sk³adników mienia ruchomego, które s¹ zbêdne dla so³ectwa, nastêpuje w drodze przetargu. Burmistrz
mo¿e wyraziæ zgodê na ich zbycie z wolnej rêki
je¿eli przetarg nie doszed³ do skutku,
3) wszelkie nak³ady, inne ni¿ konieczne, ulepszaj¹ce
sk³adniki mienia dokonywane s¹ na podstawie
uchwa³y.
W przypadku ich zwrotu gminie ulepszenia nie mog¹ byæ od³¹czone.
So³ectwu nie przys³uguje prawo ¿¹dania zwrotu równowartoœci ulepszeñ.
§ 24
1. So³ectwo prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ w oparciu o wydzielone œrodki w bud¿ecie gminy oraz dochody w³asne.
2. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ u¿ytecznoœci publicznej z zakresu: edukacji, kultury, kultury fizycznej i
turystyki, porz¹dku i bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju
infrastruktury komunalnej i inne zadania o s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
so³tys i rada so³ecka
Rozdzia³ V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§ 25
1. Bie¿¹c¹ kontrolê gospodarki finansowej so³ectwa
przeprowadza skarbnik.
2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa i jego organami
sprawuje burmistrz.
Nadzór polega w szczególnoœci na:
— udzielaniu wszechstronnej pomocy organizacyjnej i prawnej w zakresie realizacji zadañ so³ectwa,
— organizowaniu szkoleñ i narad z so³tysami,
— prowadzeniu bie¿¹cej kontroli wykonywania zleconych so³tysowi zadañ.
3. Rada za poœrednictwem komisji rewizyjnej:
1) kontroluje gospodarkê finansow¹ i zarz¹dzanie
mieniem so³ectwa,
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2) rozstrzyga o legalnoœci uchwa³y zebrania wiejskiego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.
§ 26
Zmiany statutu dokonuje rada po konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.
Za³¹cznik nr 12
do Uchwa³y Nr XXVII/256/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
STATUT SO£ECTWA RUDNO
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Wyra¿enia u¿yte w statucie so³ectwa oznaczaj¹:
1) burmistrz – Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin,
2) skarbnik –Skarbnika Gminy Pelplin,
3) samorz¹d mieszkañców wsi – samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa,
4) rada– Radê Miejsk¹ w Pelplinie,
5) urz¹d – Urz¹d Gminy i Miasta Pelplin,
6) statut – statut so³ectwa Rudno,
7) statut gminy – Statut Gminy Pelplin,
8) komisja rewizyjna – Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Pelplinie,
9) przepisy odrêbne – ustawy i akty wykonawcze do
ustaw,
10) uchwa³a odrêbna – uchwa³ê Rady Miejskiej w Pelplinie,
11) uchwa³a – uchwa³a zebrania wiejskiego,
12) zarz¹dzenie – zarz¹dzenie Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin.
§2
1. So³ectwo Rudno jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pelplin.
2. So³ectwo Rudno obejmuje wieœ Rudno.
3. So³ectwo Rudno posiada zdolnoœæ s¹dow¹.
Rozdzia³ II
Organizacja i zadania organów.
§3
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§4
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do g³osowania na zebraniu wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy
na jego terenie, zwani dalej „uprawnionymi mieszkañcami”.
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§5

§ 10

Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór i odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onów,
2) podzia³ œrodków finansowych przekazanych do dyspozycji so³ectwa a wyodrêbnionych w bud¿ecie gminy oraz dochodów w³asnych,
3) konsultowanie spraw z zakresu administracji publicznej i innych spraw wa¿nych dla samorz¹du mieszkañców wsi na zasadach ustalonych odrêbn¹
uchwa³¹,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy
so³tysa,
5) wystêpowanie z wnioskiem do rady w przedmiocie
przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci so³tysa.
6) powo³ywanie komisji do prowadzenia inicjatyw lokalnych.

1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e statut stanowi inaczej.
2. Uchwa³ê podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje uchwa³ê burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
4. Burmistrz stwierdzaj¹c, ¿e uchwa³a jest sprzeczna
z prawem lub w sposób ra¿¹cy narusza prawo zawiadamia niezw³ocznie radê i zwraca siê z pisemnym wnioskiem do zebrania wiejskiego, za poœrednictwem so³tysa o jej uchylenie. Do czasu za³atwienia wniosku burmistrza zawiesza siê wykonalnoœæ
uchwa³y.
5. Burmistrz wystêpuje do rady o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y w przypadku odmowy jej uchylenia.

§6
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców,
3) na pisemny wniosek burmistrza.
§7
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin, miejsce i projekt proponowanego porz¹dku
zebrania wiejskiego ustala so³tys, po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej na co najmniej 7 dni przed zebraniem podaj¹c je do wiadomoœci publicznej w sposób
zwyczajowo przyjêty.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców lub burmistrza odbywa siê w terminie do 14 dni,
chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
§8
1. Obrady zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy:
a) zosta³o prawid³owo zwo³ane,
b) wziê³o w nim udzia³ co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim
nie uczestniczy 10% sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie
mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu zebrania, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych, jednak nie mniej ni¿ 10 osób.
3. Obrady zebrania wiejskiego s¹ jawne.
§9
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1, otwiera i prowadzi so³tys, a w razie jego nieobecnoœci wyznaczony przez zebranie wiejskie przewodnicz¹cy
zebrania.
2. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie, na podstawie projektu sporz¹dzonego przez so³tysa bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

§ 11
1. Z przebiegu obrad zebrania wiejskiego sporz¹dza
siê protokó³.
2. Protokó³ z zebrania wiejskiego zawiera:
1) datê, godzinê i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) przebieg obrad, a w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ lub ich streszczenie oraz zg³oszone i przyjête wnioski,
5) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów wa¿nych: „za”, „przeciw” i „wstrzymuj¹cych” oraz g³osów niewa¿nych,
6) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoœci oraz teksty
przyjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³.
4. Protokó³ podlega wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
u so³tysa przez okres 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
5. Przewodnicz¹cy obrad przekazuje protokó³ burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
§ 12
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do obowi¹zków i uprawnieñ so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz wystêpowanie
z wnioskiem o zwo³anie posiedzeñ rady so³eckiej,
2) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia w so³ectwie,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych
okresowo przez burmistrza oraz w sesjach rady,
5) zg³aszanie interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych so³ectwa na zasadach okreœlonych w
statucie gminy,
6) zawieranie umowy zlecenia na obs³ugê ksiêgow¹
so³ectwa,
7) przedk³adanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej dzia³alnoœci zebraniu wiejskiemu,
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8) wspó³praca z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami
prawnymi,
9) wykonywanie innych zadañ okreœlonych w odrêbnych przepisach, odrêbnych uchwa³ach, uchwa³ach i zarz¹dzeniach.
3. So³tys jest zobowi¹zany do upowa¿nienia cz³onka
rady so³eckiej do wykonywania niektórych czynnoœci w jego imieniu w czasie usprawiedliwionej nieobecnoœci (pe³nomocnictwo).
§ 13
1. Rada so³ecka pe³ni funkcjê opiniodawcz¹ i doradcz¹
oraz udziela pomocy so³tysowi przy wykonywaniu
uchwa³ zebrania wiejskiego.
2. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 uprawnionych mieszkañców.
3. W sk³ad rady so³eckiej wchodzi so³tys.
4. Posiedzenie rady so³eckiej zwo³uje w miarê potrzeby i przewodniczy jej obradom so³tys.
§ 14
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Wniosek o odwo³anie so³tysa sk³ada:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) burmistrz.
3. Uprawnieni mieszkañcy sk³adaj¹ wniosek na zebraniu wiejskim lub za poœrednictwem burmistrza; § 7
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
4. Pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
5. Odwo³anie cz³onka rady so³eckiej nastêpuje na wniosek:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) so³tysa
6. Pisemny wniosek o odwo³anie cz³onka rady so³eckiej wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
7. Wniosek o odwo³anie so³tysa b¹dŸ cz³onka rady so³eckiej z³o¿ony na zebraniu wiejskim bêdzie poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu wiejskim
zwo³anym w ustawowym terminie.
8. Odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej dokonuje zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym; § 19
ust. 1 – 5 stosuje siê odpowiednio.
9. Podjêcie uchwa³y o odwo³aniu z zajmowanej funkcji
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.
10. W przypadku odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady
so³eckiej, burmistrz zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce
w terminie 1 miesi¹ca licz¹c od daty dorêczenia mu
uchwa³y zebrania wiejskiego.
11. Do czasu wyboru so³tysa w wyborach uzupe³niaj¹cych, o których mowa w ust. 8 obowi¹zki so³tysa wykonuje wyznaczony przez zebranie wiejskie cz³onek
rady so³eckiej.
12. Wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych so³tys b¹dŸ
cz³onek rady so³eckiej pe³ni sw¹ funkcjê do koñca
ustawowej kadencji.
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§ 15

Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa na
czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c jeœli:
1) nie wykonuje on swych obowi¹zków,
2) narusza postanowienia statutu, uchwa³ odrêbnych,
uchwa³ i zarz¹dzeñ,
3) gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie pope³nienia przez niego umyœlnego czynu zabronionego.
W takim przypadku burmistrz zwraca siê do rady so³eckiej o wyznaczenie przedstawiciela, który bêdzie
wykonywa³ obowi¹zki so³tysa.
§ 16
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru z zastrze¿eniem § 14 ust. 12.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y rada gminy w terminie 3 miesiêcy przed
up³ywem kadencji so³tysa i rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
§ 17
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje burmistrz okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
2. Zarz¹dzenie o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do publicznej wiadomoœci, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹.
3. Do zebrania wiejskiego zwo³anego w celu przeprowadzenia wyborów stosuje siê odpowiednio § 7 ust. 2 i
3, § 8, § 9 ust. 2.
§ 18
1. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje zebranie
wiejskie w g³osowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów spoœród uprawnionych mieszkañców.
2. So³tysa wybiera siê w pierwszej kolejnoœci.
§ 19
1. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spoœród
uprawnionych mieszkañców. Cz³onek komisji nie mo¿e kandydowaæ w wyborach. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy komisji przed przyst¹pieniem do
g³osowania objaœnia sposób g³osowania i je przeprowadza. Karty do g³osowania ostemplowane s¹
pieczêci¹ so³ectwa.
3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u zebrania.
5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
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§ 20
Za wybranych na so³tysa oraz do rady so³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê
g³osów.
Rozdzia³ IV
Zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji.
§ 21
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1) wydzier¿awienia i wynajmu nieruchomoœci,
2) organizowania imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym
3) œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem maj¹tku ruchomego.
2. Umowy cywilnoprawne w imieniu so³ectwa zawiera
so³tys.
3. So³tys jest uprawniony do wystawiania faktur za
œwiadczone przez so³ectwo us³ugi.
Dochody z dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 1, s¹ dochodami w³asnymi so³ectwa lokowanymi na rachunku bankowym w banku prowadz¹cym obs³ugê
bud¿etu gminy.
§ 22
1. Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
sprawozdanie z wykonania bud¿etu so³ectwa.
2. Przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne ze skwitowaniem so³tysa.
§ 23
1. Rada gminy mo¿e wyposa¿yæ so³ectwo w maj¹tek
utworzony ze sk³adników mienia komunalnego.
2. Nieruchomoœci oddawane s¹ so³ectwu w u¿ytkowanie odrêbn¹ uchwa³¹.
3. So³ectwo zarz¹dza samodzielnie przekazanym mieniem oraz u¿ytkuje je z zachowaniem szczególnej
starannoœci wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) oddanie w najem lub dzier¿awê nieruchomoœci nastêpuje na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 3 lata
za zgod¹ burmistrza, który ustala istotne warunki
takich umów,
2) zbycie oraz likwidacja poszczególnych sk³adników mienia ruchomego, które s¹ zbêdne dla so³ectwa, nastêpuje w drodze przetargu. Burmistrz
mo¿e wyraziæ zgodê na ich zbycie z wolnej rêki
je¿eli przetarg nie doszed³ do skutku,
3) wszelkie nak³ady, inne ni¿ konieczne, ulepszaj¹ce
sk³adniki mienia dokonywane s¹ na podstawie
uchwa³y.
W przypadku ich zwrotu gminie ulepszenia nie mog¹ byæ od³¹czone.
So³ectwu nie przys³uguje prawo ¿¹dania zwrotu równowartoœci ulepszeñ.
§ 24
1. So³ectwo prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ w oparciu o wydzielone œrodki w bud¿ecie gminy oraz dochody w³asne.

2. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ u¿ytecznoœci publicznej z zakresu: edukacji, kultury, kultury fizycznej i
turystyki, porz¹dku i bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju
infrastruktury komunalnej i inne zadania o s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
so³tys i rada so³ecka
Rozdzia³ V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§ 25
1. Bie¿¹c¹ kontrolê gospodarki finansowej so³ectwa
przeprowadza skarbnik.
2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa i jego organami
sprawuje burmistrz.
Nadzór polega w szczególnoœci na:
— udzielaniu wszechstronnej pomocy organizacyjnej i prawnej w zakresie realizacji zadañ so³ectwa,
— organizowaniu szkoleñ i narad z so³tysami,
— prowadzeniu bie¿¹cej kontroli wykonywania zleconych so³tysowi zadañ.
3. Rada za poœrednictwem komisji rewizyjnej:
1) kontroluje gospodarkê finansow¹ i zarz¹dzanie
mieniem so³ectwa,
2) rozstrzyga o legalnoœci uchwa³y zebrania wiejskiego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.
§ 26
Zmiany statutu dokonuje rada po konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.
Za³¹cznik nr 13
do Uchwa³y Nr XXVII/256/05
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 lutego 2005 r.
STATUT SO£ECTWA WIELKI GARC
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Wyra¿enia u¿yte w statucie so³ectwa oznaczaj¹:
1) burmistrz – Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin,
2) skarbnik –Skarbnika Gminy Pelplin,
3) samorz¹d mieszkañców wsi – samorz¹d mieszkañców wsi so³ectwa,
4) rada– Radê Miejsk¹ w Pelplinie,
5) urz¹d – Urz¹d Gminy i Miasta Pelplin,
6) statut – statut so³ectwa Wielki Garc,
7) statut gminy – Statut Gminy Pelplin,
8) komisja rewizyjna – Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Pelplinie,
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9) przepisy odrêbne – ustawy i akty wykonawcze do
ustaw,
10) uchwa³a odrêbna – uchwa³ê Rady Miejskiej w Pelplinie,
11) uchwa³a – uchwa³a zebrania wiejskiego,
12) zarz¹dzenie – zarz¹dzenie Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin.

opinii rady so³eckiej na co najmniej 7 dni przed zebraniem podaj¹c je do wiadomoœci publicznej w sposób
zwyczajowo przyjêty.
3. Zebranie wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców lub burmistrza odbywa siê w terminie do 14 dni,
chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.

§2

§8

1. So³ectwo Wielki Garc jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Pelplin.
2. So³ectwo Wielki Garc obejmuje wieœ Wielki Garc.
3. So³ectwo Wielki Garc posiada zdolnoœæ s¹dow¹.

1. Obrady zebrania wiejskiego s¹ prawomocne gdy:
a) zosta³o prawid³owo zwo³ane,
b) wziê³o w nim udzia³ co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim
nie uczestniczy 10% sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy zebranie wiejskie
mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpnego zebrania wiejskiego w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od
pierwszego terminu zebrania, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych, jednak nie mniej ni¿ 10 osób.
3. Obrady zebrania wiejskiego s¹ jawne.

Rozdzia³ II
Organizacja i zadania organów.
§3
Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie,
2) so³tys.
§4

§9

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
so³ectwie.
2. Prawo do g³osowania na zebraniu wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa stale zamieszkuj¹cy
na jego terenie, zwani dalej „uprawnionymi mieszkañcami”.

1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1, otwiera i prowadzi so³tys, a w razie jego nieobecnoœci wyznaczony przez zebranie wiejskie przewodnicz¹cy
zebrania.
2. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie, na podstawie projektu sporz¹dzonego przez so³tysa bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

§5
Do zadañ zebrania wiejskiego nale¿y w szczególnoœci:
1) wybór i odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onów,
2) podzia³ œrodków finansowych przekazanych do
dyspozycji so³ectwa a wyodrêbnionych w bud¿ecie gminy oraz dochodów w³asnych,
3) konsultowanie spraw z zakresu administracji publicznej i innych spraw wa¿nych dla samorz¹du
mieszkañców wsi na zasadach ustalonych odrêbn¹ uchwa³¹,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ i ocena pracy so³tysa,
5) wystêpowanie z wnioskiem do rady w przedmiocie
przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci so³tysa.
6) powo³ywanie komisji do prowadzenia inicjatyw lokalnych.
§6
Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkañców,
3) na pisemny wniosek burmistrza.
§7
1. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin, miejsce i projekt proponowanego porz¹dku
zebrania wiejskiego ustala so³tys, po zasiêgniêciu

§ 10
1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e statut stanowi inaczej.
2. Uchwa³ê podpisuje przewodnicz¹cy zebrania.
3. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje uchwa³ê burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jej podjêcia.
4. Burmistrz stwierdzaj¹c, ¿e uchwa³a jest sprzeczna
z prawem lub w sposób ra¿¹cy narusza prawo zawiadamia niezw³ocznie radê i zwraca siê z pisemnym wnioskiem do zebrania wiejskiego, za poœrednictwem so³tysa o jej uchylenie. Do czasu za³atwienia wniosku burmistrza zawiesza siê wykonalnoœæ
uchwa³y.
5. Burmistrz wystêpuje do rady o stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y w przypadku odmowy jej uchylenia.
§ 11
1. Z przebiegu obrad zebrania wiejskiego sporz¹dza
siê protokó³.
2. Protokó³ z zebrania wiejskiego zawiera:
1) datê, godzinê i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie jego prawomocnoœci,
3) ustalony porz¹dek obrad,
4) przebieg obrad, a w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ lub ich streszczenie oraz zg³oszone i przyjête wnioski,
5) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów wa¿nych: „za”, „przeciw” i „wstrzymuj¹cych” oraz g³osów niewa¿nych,
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6) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoœci oraz teksty
przyjêtych przez zebranie wiejskie uchwa³.
4. Protokó³ podlega wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
u so³tysa przez okres 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
5. Przewodnicz¹cy obrad przekazuje protokó³ burmistrzowi w terminie 7 dni od daty jego sporz¹dzenia.
§ 12
1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Do obowi¹zków i uprawnieñ so³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz wystêpowanie
z wnioskiem o zwo³anie posiedzeñ rady so³eckiej,
2) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia w so³ectwie,
4) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych
okresowo przez burmistrza oraz w sesjach rady,
5) zg³aszanie interpelacji i wniosków w sprawach dotycz¹cych so³ectwa na zasadach okreœlonych w
statucie gminy,
6) zawieranie umowy zlecenia na obs³ugê ksiêgow¹
so³ectwa,
7) przedk³adanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej dzia³alnoœci zebraniu wiejskiemu,
8) wspó³praca z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami
prawnymi,
9) wykonywanie innych zadañ okreœlonych w odrêbnych przepisach, odrêbnych uchwa³ach, uchwa³ach i zarz¹dzeniach.
3. So³tys jest zobowi¹zany do upowa¿nienia cz³onka
rady so³eckiej do wykonywania niektórych czynnoœci w jego imieniu w czasie usprawiedliwionej nieobecnoœci (pe³nomocnictwo).
§ 13
1. Rada so³ecka pe³ni funkcjê opiniodawcz¹ i doradcz¹
oraz udziela pomocy so³tysowi przy wykonywaniu
uchwa³ zebrania wiejskiego.
2. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 uprawnionych mieszkañców.
3. W sk³ad rady so³eckiej wchodzi so³tys.
4. Posiedzenie rady so³eckiej zwo³uje w miarê potrzeby i przewodniczy jej obradom so³tys.
§ 14
1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Wniosek o odwo³anie so³tysa sk³ada:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) burmistrz.
3. Uprawnieni mieszkañcy sk³adaj¹ wniosek na zebraniu wiejskim lub za poœrednictwem burmistrza; § 7
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.

4. Pisemny wniosek o odwo³anie so³tysa wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
5. Odwo³anie cz³onka rady so³eckiej nastêpuje na wniosek:
a) co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców,
b) so³tysa
6. Pisemny wniosek o odwo³anie cz³onka rady so³eckiej wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego.
7. Wniosek o odwo³anie so³tysa b¹dŸ cz³onka rady so³eckiej z³o¿ony na zebraniu wiejskim bêdzie poddany pod g³osowanie na nastêpnym zebraniu wiejskim
zwo³anym w ustawowym terminie.
8. Odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej dokonuje zebranie wiejskie w g³osowaniu tajnym; § 19
ust. 1 – 5 stosuje siê odpowiednio.
9. Podjêcie uchwa³y o odwo³aniu z zajmowanej funkcji
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.
10. W przypadku odwo³ania so³tysa lub cz³onków rady
so³eckiej, burmistrz zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce
w terminie 1 miesi¹ca licz¹c od daty dorêczenia mu
uchwa³y zebrania wiejskiego.
11. Do czasu wyboru so³tysa w wyborach uzupe³niaj¹cych, o których mowa w ust. 8 obowi¹zki so³tysa wykonuje wyznaczony przez zebranie wiejskie cz³onek
rady so³eckiej.
12. Wybrany w wyborach uzupe³niaj¹cych so³tys b¹dŸ
cz³onek rady so³eckiej pe³ni sw¹ funkcjê do koñca
ustawowej kadencji.
§ 15
Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnoœciach so³tysa na
czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c jeœli:
1) nie wykonuje on swych obowi¹zków,
2) narusza postanowienia statutu, uchwa³ odrêbnych,
uchwa³ i zarz¹dzeñ,
3) gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie pope³nienia przez niego umyœlnego czynu zabronionego.
W takim przypadku burmistrz zwraca siê do rady so³eckiej o wyznaczenie przedstawiciela, który bêdzie
wykonywa³ obowi¹zki so³tysa.
§ 16
1. Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru z zastrze¿eniem § 14 ust. 12.
2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y rada gminy w terminie 3 miesiêcy przed
up³ywem kadencji so³tysa i rady so³eckiej.
Rozdzia³ III
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej.
§ 17
1. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje burmistrz okreœlaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.
2. Zarz¹dzenie o zwo³aniu zebrania wiejskiego dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do publicznej wiadomoœci, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹.
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3. Do zebrania wiejskiego zwo³anego w celu przeprowadzenia wyborów stosuje siê odpowiednio § 7 ust. 2 i
3, § 8, § 9 ust. 2.
§ 18
1. Wyboru so³tysa i rady so³eckiej dokonuje zebranie
wiejskie w g³osowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów spoœród uprawnionych mieszkañców.
2. So³tysa wybiera siê w pierwszej kolejnoœci.
§ 19
1. G³osowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spoœród
uprawnionych mieszkañców. Cz³onek komisji nie mo¿e kandydowaæ w wyborach. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy komisji przed przyst¹pieniem do
g³osowania objaœnia sposób g³osowania i je przeprowadza. Karty do g³osowania ostemplowane s¹
pieczêci¹ so³ectwa.
3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u zebrania.
5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§ 20
Za wybranych na so³tysa oraz do rady so³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê
g³osów.
Rozdzia³ IV
Zakres zadañ przekazywanych jednostce przez
gminê oraz sposób ich realizacji.
§ 21
1. So³ectwo mo¿e prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie:
1) wydzier¿awienia i wynajmu nieruchomoœci,
2) organizowania imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym
3) œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem maj¹tku ruchomego.
2. Umowy cywilnoprawne w imieniu so³ectwa zawiera
so³tys.
3. So³tys jest uprawniony do wystawiania faktur za
œwiadczone przez so³ectwo us³ugi.
Dochody z dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 1, s¹ dochodami w³asnymi so³ectwa lokowanymi na rachunku bankowym w banku prowadz¹cym obs³ugê
bud¿etu gminy.
§ 22
1. Zebranie wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
sprawozdanie z wykonania bud¿etu so³ectwa.
2. Przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne ze skwitowaniem so³tysa.

Poz. 963
§ 23

1. Rada gminy mo¿e wyposa¿yæ so³ectwo w maj¹tek
utworzony ze sk³adników mienia komunalnego.
2. Nieruchomoœci oddawane s¹ so³ectwu w u¿ytkowanie odrêbn¹ uchwa³¹.
3. So³ectwo zarz¹dza samodzielnie przekazanym mieniem oraz u¿ytkuje je z zachowaniem szczególnej
starannoœci wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) oddanie w najem lub dzier¿awê nieruchomoœci nastêpuje na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 3 lata
za zgod¹ burmistrza, który ustala istotne warunki
takich umów,
2) zbycie oraz likwidacja poszczególnych sk³adników mienia ruchomego, które s¹ zbêdne dla so³ectwa, nastêpuje w drodze przetargu. Burmistrz
mo¿e wyraziæ zgodê na ich zbycie z wolnej rêki
je¿eli przetarg nie doszed³ do skutku,
3) wszelkie nak³ady, inne ni¿ konieczne, ulepszaj¹ce
sk³adniki mienia dokonywane s¹ na podstawie
uchwa³y.
W przypadku ich zwrotu gminie ulepszenia nie mog¹ byæ od³¹czone.
So³ectwu nie przys³uguje prawo ¿¹dania zwrotu równowartoœci ulepszeñ.
§ 24
1. So³ectwo prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ w oparciu o wydzielone œrodki w bud¿ecie gminy oraz dochody w³asne.
2. Œrodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane s¹ na realizacjê zadañ u¿ytecznoœci publicznej z zakresu: edukacji, kultury, kultury fizycznej i
turystyki, porz¹dku i bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju
infrastruktury komunalnej i inne zadania o s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
3. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
so³tys i rada so³ecka
Rozdzia³ V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
gminy nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§ 25
1. Bie¿¹c¹ kontrolê gospodarki finansowej so³ectwa
przeprowadza skarbnik.
2. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa i jego organami
sprawuje burmistrz.
Nadzór polega w szczególnoœci na:
— udzielaniu wszechstronnej pomocy organizacyjnej
i prawnej w zakresie realizacji zadañ so³ectwa,
— organizowaniu szkoleñ i narad z so³tysami,
— prowadzeniu bie¿¹cej kontroli wykonywania zleconych so³tysowi zadañ.
3. Rada za poœrednictwem komisji rewizyjnej:
1) kontroluje gospodarkê finansow¹ i zarz¹dzanie
mieniem so³ectwa,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 49

Poz. 963, 964 i 965

— 2838 —

2) rozstrzyga o legalnoœci uchwa³y zebrania wiejskiego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe.
§ 26
Zmiany statutu dokonuje rada po konsultacji z mieszkañcami so³ectwa.

964
UCHWA£A Nr XXIII/125/2005
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 3 marca 2005 r.
w sprawie udzielenia bonifikat w przypadku nieruchomoœci sprzedawanych jako lokale mieszkalne
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami
(t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, z
2001 r. nr 129, poz. 1447, z 2002 r, nr 154, poz. 1800,
nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 126, poz. 1070,
nr 113, poz. 984, nr 130, poz. 1112, z 2003 r. nr 200,
poz. 1682, nr 1, poz. 15, nr 240, poz. 2058, nr 80,
poz. 720,721 i 717, nr 162, poz 1568, z 2004 r. nr 25,
poz. 253, nr 153, po. 1271, nr 96, poz. 874,nr 124,
poz. 1152, nr 203, poz. 1966,nr 217, po. 2124, nr 6,
poz. 39, nr 19, poz. 177, nr 91, poz. 870, nr 92, poz. 880,
nr 25, poz. 253, nr 124, poz. 1152, nr 141, poz. 1492)
Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
1. Udziela siê bonifikaty od ceny nieruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy sprzedawanych jako lokale
mieszkalne z tym, ¿e bonifikata dla lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w budynkach oddanych do
u¿ytkowania przed 1980 r. wynosi 50% ceny sprzeda¿y, a dla lokali mieszkalnych oddanych do u¿ytkowania po 1980 r. wynosi 20% ceny sprzeda¿y.
2. Bonifikata obowi¹zuje w przypadku zap³aty nale¿nej
ceny najpóŸniej do dnia zawarcia umowy sprzeda¿y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadlinki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni licz¹c od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz

965
UCHWA£A Nr XX/208/2005
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 marca 2005 r.
w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania po-

mocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów, s³uchaczy i wychowanków zamieszka³ych
na terenie Gminy Luzino”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1,
art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 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. 4 ust. 1 i 2, art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
Nr 62 poz. 718, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, z
2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 65
poz. 595, 2004 r. Nr 96 poz. 959) w zwi¹zku z art. 90f
ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty
(tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Dz.U.
z 2003 r. Nr137 poz. 1304, z 2004 r. Nr 69 poz. 624,
Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781),
Rada Gminy Luzino, uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustanawia siê „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, s³uchaczy i wychowanków zamieszka³ych na terenie
Gminy Luzino”, zwany dalej Regulaminem.
2. Regulamin stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie obowi¹zków w zakresie œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2005 roku.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
K. Bober
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XX/208/2005
Rady Gminy Luzino
z dnia 10 marca 2005 r.
REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW, S£UCHACZY I WYCHOWANKÓW
ZAMIESZKA£YCH NA TERENIE GMINY LUZINO
I. Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy
§1
Pomoc materialna o charakterze socjalnym mo¿e byæ
udzielana jako:
a) stypendium szkolne,
b) zasi³ek szkolny.
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§2
Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego
s¹:
1) uczniowie szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych – do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej
ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia,
2) uczniowie szkó³ niepublicznych nieposiadaj¹cych
uprawnieñ szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych – do czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku
nauki,
3) wychowankowie publicznych i niepublicznych oœrodków umo¿liwiaj¹cych dzieciom i m³odzie¿y, o których
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty, a tak¿e dzieciom i m³odzie¿y upoœledzonym umys³owo ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnoœciami, realizacjê odpowiednio
obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki – do czasu
ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki,
4) s³uchacze publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych – do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej
jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia,
5) s³uchacze publicznych kolegiów pracowników s³u¿b
spo³ecznych – do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie
d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia,
którzy znajduj¹ siê w trudnej sytuacji materialnej,
wynikaj¹cej z niskich dochodów na osobê w rodzinie, w szczególnoœci gdy w rodzinie tej wystêpuje:
bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci
wype³nienia funkcji opiekuñczo–wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a tak¿e gdy rodzina jest
niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe.
§3
1. Stypendium szkolne nie przys³uguje uczniowi, którzy otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze œrodków publicznych, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Uczeñ, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze œrodków publicznych, mo¿e otrzymaæ stypendium szkolne w wysokoœci, która ³¹cznie
z innym stypendium o charakterze socjalnym ze œrodków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotnoœci kwoty, o której mowa w
art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o œwiadczeniach rodzinnych, a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b
spo³ecznych osiemnastokrotnoœci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych.
§4
Uprawnionymi do otrzymania zasi³ku szkolnego s¹
osoby, o których mowa w § 2, znajduj¹ce siê przejœciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego.
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II. Formy pomocy materialnej o charakterze
socjalnym
§5
1. Formami stypendium szkolnego s¹:
1) ca³kowite lub czêœciowe pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane
w szkole w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza
szko³¹,
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym,
3) ca³kowite lub czêœciowe pokrycie kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych oraz s³uchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych,
4) œwiadczenie pieniê¿ne, je¿eli Wójt Gminy uzna,
¿e udzielenie stypendium w formach, o których
mowa w pkt. 1 i pkt. 2, a w przypadku uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych tak¿e w formie, o której mowa w pkt. 3, nie jest mo¿liwe, natomiast w
przypadku s³uchaczy kolegiów, w sytuacji gdy
udzielenie stypendium w formach, o których mowa
w pkt. 1 – 3, nie jest celowe.
2. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielone w jednej
lub kilku formach jednoczeœnie.
§6
1. Formami zasi³ku szkolnego s¹:
1) œwiadczenie pieniê¿ne na pokrycie wydatków zwi¹zanych z procesem edukacyjnym,
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.
2. Zasi³ek szkolny mo¿e byæ przyznany raz lub kilka razy w roku, niezale¿nie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
§7
Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana w formach, o których mowa w § 5 na wszelkie wydatki edukacyjne, a w szczególnoœci na:
1) udzia³ w zajêciach edukacyjnych, w tym w zajêciach
jêzykowych, muzycznych, plastycznych, sportowych,
logopedycznych, terapeutycznych,
2) udzia³ w organizowanych wycieczkach i wyjazdach o
charakterze edukacyjnym,
3) zakup podrêczników i ksi¹¿ek pomocniczych,
4) zakup przyborów i pomocy szkolnych,
5) zakup strojów sportowych i umundurowania szkolnego,
6) zakwaterowanie w bursie, internacie i stancji,
7) zakup posi³ków w sto³ówce szkolnej, w bursie, w internacie lub innych podmiotach gospodarczych,
8) dojazdy „do” i „ze” szko³y œrodkami komunikacji zbiorowej,
9) inne wydatki ze wzglêdu na charakter lub profil kszta³cenia ucznia, s³uchacza, wychowanka.
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III. Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania œwiadczeñ pomocy materialnej o charakterze socjalnym
§8
Œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej, która okreœla rodzaj i wysokoœæ przyznanej
pomocy materialnej oraz formê i sposób realizacji przyznanej pomocy materialnej.
§9
1. Œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym s¹ przyznawane na:
1) wniosek rodziców (opiekunów prawnych) albo pe³noletniego ucznia, s³uchacza lub wychowanka po
zasiêgniêciu opinii odpowiednio dyrektora szko³y, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego
kolegium jêzyków obcych, kolegium pracowników
s³u¿b spo³ecznych lub oœrodka, o którym mowa w
§ 2 pkt 3,
2) wniosek odpowiednio dyrektora szko³y, kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium jêzyków obcych, kolegium pracowników s³u¿b spo³ecznych lub oœrodka, o którym mowa w § 2 pkt 3.
2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i za³¹czniki do wniosku nie podlegaj¹ op³acie skarbowej.
3. Œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mog¹ byæ równie¿ przyznawane z urzêdu.
§ 10
1. Wniosek o przyznanie œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególnoœci:
1) imiê i nazwisko ucznia, s³uchacza lub wychowanka i jego rodziców,
2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) informacje o szkole,
4) rodzaj œwiadczenia, o jakie ubiega siê wnioskodawca (stypendium szkolne, zasi³ek szkolny) oraz
po¿¹dan¹ formê œwiadczenia inn¹ ni¿ forma pieniê¿na. W przypadku ubiegania siê o pokrycie ca³kowitych lub czêœciowych kosztów udzia³u w
zajêciach edukacyjnych podaje siê informacje o
tych zajêciach i o podmiocie prowadz¹cym zajêcia
edukacyjne,
5) dane uzasadniaj¹ce przyznanie œwiadczenia.
2. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej za³¹cza siê zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów, a w
przypadku ubiegania siê o stypendium szkolne przez
ucznia, s³uchacza lub wychowanka, którego rodzina korzysta ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej, zamiast zaœwiadczenia o wysokoœci
dochodów przedk³ada siê zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej
oraz inne dokumenty potwierdzaj¹ce okolicznoœci
trudnej sytuacji materialnej.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada siê w Urzêdzie Gminy w terminie do dnia 15 wrze-

œnia danego roku szkolnego, a przypadku s³uchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych – do dnia 15 paŸdziernika danego roku
szkolnego.
4. Wniosek o zasi³ek szkolny mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w terminie nie d³u¿szym ni¿ dwa miesi¹ce od wyst¹pienia zdarzenia uzasadniaj¹cego
przyznanie tego zasi³ku.
5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mo¿e byæ z³o¿ony po up³ywie terminu, o którym mowa w ust. 3.
§ 11
1. Rodzice ucznia, s³uchacza lub wychowanka lub pe³noletni uczeñ, s³uchacz lub wychowanek otrzymuj¹cy stypendium szkolne s¹ obowi¹zani niezw³ocznie
powiadomiæ Wójta Gminy o ustaniu przyczyn, które
stanowi³y podstawê przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do dyrektora
szko³y, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium nauki jêzyków obcych, pracowników kolegium s³u¿b spo³ecznych lub oœrodka, o którym
mowa w § 2 pkt 3, w przypadku gdy dyrektor poweŸmie informacjê o ustaniu przyczyn, które stanowi³y
podstawê przyznania stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje siê albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowi³y podstawê
przyznania stypendium szkolnego.
4. Nale¿noœci z tytu³u nienale¿nie pobranego stypendium szkolnego podlegaj¹ œci¹gniêciu w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wysokoœæ nale¿noœci podlegaj¹cej zwrotowi oraz
termin zwrotu tej nale¿noœci ustala siê w drodze decyzji administracyjnej.
6. W przypadkach szczególnych, zw³aszcza je¿eli ¿¹danie zwrotu wydatków na udzielone stypendium
szkolne w ca³oœci lub w czêœci stanowi³oby dla osoby zobowi¹zanej nadmierne obci¹¿enie lub te¿ niweczy³oby skutki udzielanej pomocy, Wójt Gminy
mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania takiego zwrotu.
§ 12
Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w okreœlonej wysokoœci lub odmowy przyznania pomocy oraz
wstrzymania i cofniêcia pomocy s³u¿y odwo³anie.
IV. Sposób ustalania wysokoœci stypendium oraz
okresy i formy p³atnoœci pomocy materialnej o
charakterze socjalnym
§ 13
1. Miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie
ucznia, s³uchacza lub wychowanka uprawniaj¹ca do
ubiegania siê o stypendium szkolne nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej.
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2. Miesiêczn¹ wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie
ucznia, s³uchacza lub wychowanka uprawniaj¹c¹ do
ubiegania siê o stypendium szkolne ustala siê na zasadach okreœlonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym ¿e do dochodu nie wlicza
siê œwiadczeñ pomocy materialnej, o których mowa
w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty.
§ 14
1. Maksymalna wysokoœæ stypendium szkolnego (w
pe³nej wysokoœci) nie mo¿e przekraczaæ miesiêcznie
kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych.
2. Stypendium szkolne miesiêczne nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿ 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych.
3. Wójt Gminy ustala wysokoœæ stypendium szkolnego
w granicach okreœlonych w ust. 1 i 2 w ka¿dej sprawie indywidualnie, kieruj¹c siê: wysokoœci¹ dochodu
na osobê w rodzinie ucznia, s³uchacza lub wychowanka i jego rodziny ustalon¹ zgodnie z § 13 ust. 1
i 2 oraz innymi okolicznoœciami, o których mowa
w § 2.
4. Wysokoœæ stypendium szkolnego ucznia, s³uchacza
lub wychowanka, który zosta³ zakwalifikowany do
uzyskania stypendium szkolnego jest uzale¿niona
od wysokoœci dochodów na osobê w rodzinie i wynosi:
1) do 50,00 z³ – 100%
2) od 50,01 z³ do 100,00 z³ – 80%
3) od 100,01 z³ do 150,00 z³ – 70%
4) od 150,01 z³ do 200,00 z³ – 60%
5) od 200,01 z³ do 250,00 z³ – 50%
6) od 250,01 z³ do 316,00 z³ – 40%
kwoty, o której mowa w ust. 1.
5. Wysokoœæ stypendium szkolnego, o którym mowa w
ust. 4 uzupe³nia siê z tytu³u sytuacji rodzinnej ucznia,
s³uchacza lub wychowanka, uzasadniaj¹cej przyznanie pomocy, która wynosi w przypadku:
1) bezrobocia – 20%
2) wielodzietnoœci, rodziny niepe³nej – 15%
3) niepe³nosprawnoœci, ciê¿kiej lub d³ugotrwa³ej choroby, alkoholizmu, narkomani, braku umiejêtnoœci
wype³niania funkcji opiekuñczo – wychowawczej –
10%
4) zdarzenia losowego – 5%
kwoty okreœlonej w ust. 2.
6. Przy uzupe³nianiu wysokoœci stypendium szkolnego, o którym mowa w ust. 5 bierze siê pod uwagê
tylko jedn¹ okolicznoœæ wymienion¹ w pkt. 1 – 4, a
mianowicie t¹, która posiada najwy¿szy wskaŸnik
procentowy.
7. Je¿eli wysokoœæ stypendium szkolnego, obliczona
wed³ug wysokoœci dochodów na osobê w rodzinie i
uzupe³niona z tytu³u okolicznoœci uzasadniaj¹cych
przyznanie pomocy, przekroczy stypendium szkol-
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ne w pe³nej wysokoœci, to uczeñ, s³uchacz lub wychowanek otrzymuje stypendium szkolne w pe³nej
wysokoœci.
8. Wysokoœæ zasi³ku szkolnego nie mo¿e przekroczyæ
jednorazowo kwoty stanowi¹cej piêciokrotnoœæ kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych.
9. Przy ustalaniu propozycji wysokoœci zasi³ku szkolnego Wójt Gminy kieruje siê indywidualn¹ ocen¹
skutków zdarzenia losowego, uzasadniaj¹cego z³o¿enie wniosku. Zasady, o których mowa w ust. 3, mog¹ byæ pomocniczo stosowane przy ustalaniu
wysokoœci zasi³ku szkolnego.
§ 15
1. Stypendium szkolne dla uczniów i wychowanków jest
przyznawane na okres nie d³u¿szy ni¿ od wrzeœnia do
czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników
s³u¿b spo³ecznych – na okres nie d³u¿szy ni¿ od paŸdziernika do czerwca w danym roku szkolnym.
2. Je¿eli forma stypendium szkolnego tego wymaga,
stypendium szkolne mo¿e byæ realizowane w okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo, z tym
¿e wartoœæ stypendium szkolnego w danym roku
szkolnym nie mo¿e przekroczyæ ³¹cznie dziesiêciokrotnoœci miesiêcznego stypendium szkolnego w pe³nej wysokoœci, a w przypadku s³uchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków
obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych
– dziewiêciokrotnoœci miesiêcznego stypendium
szkolnego w pe³nej wysokoœci.
3. Zasi³ek szkolny przyznany jest w formie œwiadczenia pieniê¿nego na pokrycie wydatków zwi¹zanych
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku.
§ 16
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa § 5 ust. 1 pkt 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu
prowadz¹cego zajêcia edukacyjne.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, realizowana jest poprzez dostarczenie za poœrednictwem
szkó³ uczniom ksi¹¿ek i pomocy naukowych, które
zosta³y zg³oszone przez uczniów i zaakceptowane
przez szko³y.
3. Pomoc materialna w formach, o których mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mo¿e byæ realizowana tak¿e poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków,
po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzaj¹cych poniesione wydatki, w formie wyp³aty gotówkowej z kasy urzêdu lub przelewu na bankowy
rachunek oszczêdnoœciowo–rozliczeniowy rodziców
ucznia (opiekunów prawnych) lub pe³noletniego
ucznia. Szczegó³owe warunki, jakie powinno spe³niaæ rozliczenie zwrotu wydatków z tytu³u pomocy
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rzeczowej, zostan¹ uregulowane w odrêbnym zarz¹dzeniu wójta.
4. Œwiadczenia pieniê¿ne z tytu³u pomocy materialnej
o charakterze socjalnym wyp³acane s¹ w kasie urzêdu lub przelewem na rachunek oszczêdnoœciowo–rozliczeniowy.
V. Przepisy przejœciowe
§ 17
1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres
od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. nale¿y sk³adaæ w terminie do 31 stycznia 2005 r. w Urzêdzie Gminy.
2. Stypendium szkolne na wniosek, o którym mowa w
ust. 1, mo¿e byæ przyznane od 1 stycznia 2005 r.
3. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, mo¿e byæ przed³u¿ony.

966
UCHWA£A Nr XXI/213/2005
Rady Gminy Luzino
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwa³y Nr
XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005
roku w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów, s³uchaczy i wychowanków zamieszka³ych
na terenie Gminy Luzino”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1,
art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 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. 4 ust. 1 i 2, art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
Nr 62 poz. 718, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, z
2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 65
poz. 595, 2004 r. Nr 96 poz. 959) w zwi¹zku z art. 90f
ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty
(tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Dz.U.
z 2003 r. Nr137 poz. 1304, z 2004 r. Nr 69 poz. 624,
Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781),
Rada Gminy Luzino, uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany do Uchwa³y
Nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca
2005 roku w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów, s³uchaczy i wychowanków zamieszka³ych na
terenie Gminy Luzino”:
1) po § 14 dodaje siê „§ 14a” w brzmieniu:
„1. W przypadku, gdy liczba osób spe³niaj¹cych kryteria, o których mowa w § 2, § 13, § 14 ust. 4–7
jest wiêksza ni¿ kwota przeznaczona na wyp³atê

stypendiów szkolnych, stypendium szkolne bêdzie przyznawane w wysokoœci, o której mowa w
§ 14 ust. 2 miesiêcznie z zastrze¿eniem, ¿e pierwszeñstwo w uzyskaniu stypendiów szkolnych maj¹ uczniowie (s³uchacze, wychowankowie), którzy
nie pobieraj¹ innego stypendium o charakterze
socjalnym i gdzie w rodzinie wystêpuje najni¿szy
dochód oraz jeden ze wskazanych poni¿ej przypadków w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) wielodzietnoœæ (troje i wiêcej dzieci do czasu
ukoñczenia nauki, nie d³u¿ej ni¿ do 24 roku ¿ycia),
2) niepe³nosprawnoœæ,
3) d³ugotrwa³a i ciê¿ka choroba,
4) alkoholizm i narkomania,
5) bezrobocie,
6) brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczo – wychowawczej.
2. W przypadku opisanym w ustêpie poprzedzaj¹cym
stypendia przyznawane bêd¹ do wyczerpania œrodków finansowych przydzielonych na dany okres”;
2) w § 16 w ust. 2 wyrazy: „ksi¹¿ek i pomocy naukowych”, zastêpuje siê wyrazami „podrêczników
szkolnych”;
3) po § 16 dodaje siê „§ 16a” w brzmieniu:
„ 1. Stypendium szkolne wyp³acane jest w terminach:
1) do dnia 15 grudnia za okres od 1 wrzeœnia do
31 grudnia,
2) do dnia 15 lipca za okres od 1 stycznia do
30 czerwca.
2. Terminy wskazane w ust. 1 mog¹ ulec przesuniêciu
w przypadku nieotrzymania dotacji w terminie umo¿liwiaj¹cym wyp³atê stypendiów szkolnych.”
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
K. Bober

967
UCHWA£A Nr XXIX/668/05
Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawek procentowych
op³at adiacenckich
Dzia³aj¹c na podstawie art. 98a ust. 1, art. 146 ust. 2
Ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. Nr 261/04, poz. 2603 z póŸn. zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej z
tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci w wyniku jej podzia³u w wysokoœci 30% ró¿nicy pomiêdzy wartoœci¹, jak¹ nieruchomoœæ mia³a przed podzia³em – dokonanym na
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wniosek w³aœciciela lub u¿ytkownika wieczystego, który
wniós³ op³aty roczne za ca³y okres u¿ytkowania tego prawa – a wartoœci¹, jak¹ ma po dokonaniu tych czynnoœci.
§2
Ustala siê udzia³
— w³aœcicieli nieruchomosci oraz
— u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci gruntowych, którzy nie maj¹ obowi¹zku wnoszenia op³at
rocznych za u¿ytkowanie wieczyste lub wnieœli, za
zgod¹ w³aœciwego organu, jednorazowo op³aty za
ca³y okres u¿ytkowania wieczystego,
w kosztach budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w ten sposób, ¿e stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej ustala siê w wysokoœci 30% ró¿nicy
pomiêdzy wartoœci¹ jak¹ nieruchomoœæ mia³a przed
wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
a wartoœci¹ jak¹ ma po ich wybudowaniu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

Poz. 967 i 968
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdyni.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni po opublikowaniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIX/673/05
Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 marca 2005
REGULAMIN
przyznawania i przekazywania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i s³uchaczy zamieszka³ych na terenie Gdyni.
Postanowienia ogólne

§4

§1

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

1. Dla uczniów szkó³ publicznych i niepublicznych o
uprawnieniach szkó³ publicznych, dla m³odzie¿y i dla
doros³ych oraz s³uchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych –
do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak,
ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia; wychowankom publicznych i niepublicznych oœrodków, umo¿liwiaj¹cych dzieciom i m³odzie¿y, o których mowa w art.
16.ust. 7 ustawy o systemie oœwiaty, a tak¿e dzieciom i m³odzie¿y upoœledzonej umys³owo ze sprzê¿onymi
niepe³nosprawnoœciami,
realizacjê
odpowiednio obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki do czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki;
uczniom szkó³ niepublicznych nie posiadaj¹cych
uprawnieñ szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych do czasu ukoñczenia obowi¹zku nauki, s³uchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i
nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych do czasu
ukoñczenia kszta³cenia ale nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia, przys³uguje pomoc materialna
o charakterze socjalnym.
2. Celem pomocy materialnej przyznawanej przez Gminê Miasta Gdynia jest zmniejszenie ró¿nic w dostêpie do edukacji b¹dŸ pokonanie barier w korzystaniu
z niej z powodu trudnej sytuacji materialnej uczniów,
wychowanków i s³uchaczy.
3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest zadaniem w³asnym gminy, na które gmina otrzymuje
dofinansowanie w formie dotacji celowej z bud¿etu
pañstwa.
4. Œwiadczeniami pomocy materialnej s¹:
1) stypendia szkolne
2) zasi³ki szkolne

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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UCHWA£A Nr XXIX/673/05
Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i s³uchaczy zamieszkuj¹cych na terenie Gminy Miasta Gdyni.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18
ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i
art. 12 pkt 10a ustawy dania 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr142, poz. 1592,
Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) w zwi¹zku z art. 90f
ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oœwiaty oraz podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) Rada Miasta
Gdyni, uchwala co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Regulamin przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów, wychowanków i s³uchaczy zamieszkuj¹cych
na terenie Gminy Miasta Gdyni, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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Zasady i warunki przyznawania
stypendium szkolnego

Wysokoœæ udzielania pomocy materialnej

§2

1. Przyznane stypendium szkolne nie mo¿e byæ ni¿sze
miesiêcznie ni¿ 80% kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt.2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych i nie wy¿sza ni¿ 200% kwoty, o
której mowa w tej¿e ustawie.
2. Przyznany zasi³ek szkolny nie mo¿e jednorazowo
przekroczyæ kwoty stanowi¹cej piêciokrotnoœæ kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dn.
28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych.
3. Wysokoœæ stypendium szkolnego w danym roku
szkolnym nie mo¿e przekroczyæ ³¹cznie dwudziestokrotnoœci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2
ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach
rodzinnych; natomiast dla s³uchaczy kolegiów –
osiemnastokrotnoœci kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt.2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych.
4. Stypendium i zasi³ek szkolny nie przys³uguje, je¿eli
uczeñ, wychowanek lub s³uchacz otrzymuje ze œrodków publicznych inn¹ pomoc o charakterze socjalnym chyba, ¿e ³¹czna suma tej pomocy nie
przekracza dwudziestokrotnoœci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych, a w przypadku
s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników
s³u¿b spo³ecznych – osiemnastokrotnoœci kwoty, o
której mowa w tej¿e ustawie.
5. Wysokoœæ stypendium szkolnego uzale¿niona jest
od miesiêcznego dochodu na osobê w rodzinie ucznia
oraz od dodatkowych kryteriów okreœlonych w § 2
ust. 3.

1. Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ, wychowanek lub s³uchacz, który znajduje siê w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej z niskich dochodów
w rodzinie.
2. Miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie
ucznia, wychowanka lub s³uchacza uprawniaj¹ca do
ubiegania siê o stypendium szkolne nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej.
3. Dodatkowym kryterium przyznania stypendium szkolnego jest:
1) d³ugotrwa³e bezrobocie wystêpuj¹ce w rodzinie
2) niepe³nosprawnoœæ cz³onka rodziny
3) d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba cz³onka rodziny
4) rodzina niepe³na
5) rodzina wielodzietna
6) niewydolnoœæ wychowawcza rodziców
7) alkoholizm lub narkomania w rodzinie
Warunki przyznawania zasi³ku szkolnego.
§3
1. Zasi³ek szkolny mo¿e byæ przyznany uczniowi, wychowankowi lub s³uchaczowi, który znajduje siê przejœciowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej
zdarzeniem losowym.
2. O zasi³ek szkolny mo¿na ubiegaæ siê w terminie nie
d³u¿szym ni¿ dwa miesi¹ce od wyst¹pienia zdarzenia losowego, uzasadniaj¹cego przyznanie zasi³ku.
3. Zasi³ek szkolny mo¿e byæ przyznany raz lub kilka razy w roku, niezale¿nie od udzielonej uczniowi, wychowankowi lub s³uchaczowi innej formy pomocy
materialnej.
Formy przyznawania stypendium
i zasi³ku szkolnego
§4
1. Stypendium i zasi³ek szkolny przyznaje siê w formie
pomocy rzeczowej przeznaczonej na:
1) ca³kowite lub czêœciowe pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane
w szkole w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza
szko³¹;
2) ca³kowite lub czêœciowe pokrycie kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych i s³uchaczy kolegiów publicznych poza miejscem zamieszkania.
3) zakup podrêczników, przyborów szkolnych b¹dŸ
innych wymaganych przez szko³ê pomocy dydaktycznych.
2. Stypendium i zasi³ek szkolny mo¿e byæ tak¿e udzielony w formie œwiadczenia pieniê¿nego, je¿eli komisja
stypendialna uzna, i¿ przyznanie pomocy w formach
okreœlonych w ust. 1 nie jest mo¿liwe lub celowe.

§5

Okres przyznawania i czêstotliwoœæ
realizacji pomocy materialnej
§6
1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie
d³u¿szy ni¿ od wrzeœnia do czerwca danego roku
szkolnego, a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych na
okres nie d³u¿szy ni¿ od paŸdziernika do czerwca w
danym roku szkolnym.
2. Stypendium szkolne mo¿e byæ realizowane miesiêcznie lub jednorazowo z tym, ¿e w danym roku szkolnym nie mo¿e ³¹cznie przekroczyæ kwoty okreœlonej
w § 5.
3. Je¿eli forma stypendium szkolnego tego wymaga,
mo¿e byæ ono realizowane w okresach innych ni¿
wymienione w ust. 2
Wnioskodawcy
§7
1. Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym mo¿e wyst¹piæ:
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1) rodzic lub prawny opiekun niepe³noletniego ucznia
lub wychowanka.
2) pe³noletni uczeñ lub s³uchacz,
3) dyrektor placówki, w której kszta³ci siê uczeñ, wychowanek lub s³uchacz,
2. Œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mog¹ byæ przyznane z urzêdu.
3. Wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej
dla ucznia, wychowanka lub s³uchacza stanowi¹ za³¹czniki Nr 1 (stypendium szkolne) i Nr 2 (zasi³ek
szkolny) do niniejszego regulaminu*.
4. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z za³¹cznikami nie podlegaj¹
op³acie skarbowej.

okreœla warunki zwrotu nienale¿nie pobranego œwiadczenia.
3. Kwoty z tytu³u nienale¿nie pobranego stypendium
szkolnego podlegaj¹ œci¹gniêciu w trybie przepisów
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zw³aszcza je¿eli ¿¹danie zwrotu nienale¿nie pobranego
œwiadczenia w ca³oœci lub czêœci stanowi³oby dla
osoby zobowi¹zanej nadmierne obci¹¿enie lub te¿
niweczy³oby skutki udzielonej pomocy, Prezydent
Miasta Gdyni mo¿e odst¹piæ od takiego zwrotu.

Termin i miejsce sk³adania wniosków

W sprawach spornych i nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Komisja ds. pomocy materialnej.

§8
1. Wnioski o pomoc materialn¹ o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i s³uchaczy przyjmowane s¹ do 15 wrzeœnia danego roku szkolnego,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów
pracowników s³u¿b spo³ecznych do dnia 15 paŸdziernika danego roku szkolnego.
2. Wnioski nale¿y sk³adaæ w Wydziale Edukacji UM
Gdyni, zaœ ich wzory mo¿na otrzymaæ w ka¿dej gdyñskiej placówce oœwiatowej b¹dŸ pobraæ poprzez wydruk ze strony internetowej UM (www.gdynia.pl)
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski
mo¿na sk³adaæ w innych terminach, z tym, ¿e ich pozytywne rozpatrzenie uzale¿nione bêdzie od wysokoœci nierozdysponowanych œrodków przeznaczonych na pomoc materialn¹ o charakterze socjalnym.
4. Wnioski niekompletne nie bêd¹ rozpatrywane.
Tryb rozpatrywania i realizacji wniosków
§9

Postanowienie koñcowe
§ 11

Postanowienie przejœciowe
§ 12
1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. mo¿na sk³adaæ do 15 kwietnia 2005 r.
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UCHWA£A Nr XXIX/686/05
Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Oœrodka
Dokszta³cania Zawodowego funkcjonuj¹cego w Zespole Szkó³ Budownictwa Okrêtowego w Gdyni ul.
Energetyków 13 A.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592)
i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572,
Dz.U. z 2004 r. nr 281 poz. 2781), Rada Miasta Gdyni
uchwala, co nastêpuje:

1. Wnioski o pomoc materialn¹ o charakterze socjalnym rozpatruje komisja powo³ana przez Prezydenta
Miasta Gdyni.
2. Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje siê w formie decyzji administracyjnej.
3. Realizacja przyznanej pomocy materialnej odbywa
siê za poœrednictwem szko³y/placówki, w której kszta³ci siê uczeñ, wychowanek lub s³uchacz.

Z dniem 1 wrzeœnia 2005 roku zmienia siê nazwê Wojewódzkiego Oœrodka Dokszta³cania Zawodowego funkcjonuj¹cego w Zespole Szkó³ Budownictwa Okrêtowego
w Gdyni ul.Energetyków 13A na Oœrodek Dokszta³cania
Zawodowego w Gdyni ul.Energetyków 13 A.

Wstrzymanie lub cofniêcie pomocy materialnej

§2

§ 10

Zobowi¹zuje siê placówkê, o której mowa w § 1 do
dokonania zmian w treœci statutu.

1. Wnioskodawca zobowi¹zany jest do niezw³ocznego
powiadomienia Prezydenta Miasta Gdyni o ustaniu
przyczyn, które stanowi³y podstawê przyznania stypendium szkolnego.
2. Prezydent wstrzymuje b¹dŸ cofa przyznane stypendium szkolne i w drodze decyzji administracyjnej
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê

§1

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdyni.
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§4

§2

Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z
dniem jego podjêcia.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej
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UCHWA£A Nr XXXIII/320/2005
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Redy z tytu³u wykonania bud¿etu miasta za
2004 rok.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXIII/322/2005
Rady Miejskiej Redy
z dnia 30 marca 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami)
oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 15 poz. 148), Rada Miejska w Redzie uchwala co nastêpuje:

I. Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy

§1

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
miasta, udziela siê absolutorium Burmistrzowi Miasta za
2004 rok.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym mo¿e byæ
udzielana jako:
— stypendium szkolne,
— zasi³ek szkolny.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej
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UCHWA£A Nr XXXIII/322/2005
Rady Miejskiej Redy
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Miasta Redy.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Rada Miejska Redy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych
na terenie Miasta Redy, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Regulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na
terenie Miasta Redy

§2
Uprawnionymi do ubiegania siê o stypendium szkolne
s¹ mieszkañcy Redy, bêd¹cy ponadto:
1) uczniami szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych oraz s³uchaczami publicznych kolegiów jêzyków
obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych
– do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia,
2) wychowankami publicznych i niepublicznych oœrodków umo¿liwiaj¹cych dzieciom i m³odzie¿y, o których
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oœwiaty, a
tak¿e dzieciom i m³odzie¿y upoœledzonym umys³owo ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnoœciami, realizacjê odpowiednio obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku
nauki – do czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku
nauki,
3) uczniami szkó³ niepublicznych nie posiadaj¹cych
uprawnieñ szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych – do czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku
nauki,
4) s³uchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych –
do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak
ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia, którzy znajduj¹ siê
w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej z niskich
dochodów na osobê w rodzinie, w szczególnoœci gdy
w rodzinie tej wystêpuje: bezrobocie, niepe³nospraw-
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noœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczo–wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a tak¿e gdy rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe.

Poz. 971

chaczy kolegiów, o których mowa w pkt
3) udzielenie stypendium w formach, o których mowa
w pkt 1–3, nie jest celowe.
2. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielone w jednej
lub kilku formach jednoczeœnie.

§3

§6

1. Stypendium szkolne nie przys³uguje wychowankowi
pobieraj¹cemu roczne obowi¹zkowe przygotowanie
przedszkolne.
2. Stypendium szkolne nie przys³uguje uczniowi, który
otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym
ze œrodków publicznych, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Uczeñ, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze œrodków publicznych, mo¿e otrzymaæ stypendium o charakterze socjalnym w
wysokoœci, która ³¹cznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze œrodków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotnoœci
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych, a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i
kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych osiemnastokrotnoœci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych.
4. Uczeñ mo¿e korzystaæ jednoczeœnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Form¹ zasi³ku szkolnego mo¿e byæ œwiadczenie pieniê¿ne na pokrycie wydatków zwi¹zanych z procesem
edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezale¿nie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.

§4
Uprawnionymi do ubiegania siê o zasi³ek szkolny s¹
osoby, o których mowa w § 2, znajduj¹ce siê przejœciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego.
II. Formy pomocy materialnej o charakterze
socjalnym
§5
1. Formami stypendium szkolnego s¹:
1) ca³kowite lub czêœciowe pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane
w szkole w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza
szko³¹,
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w
tym w szczególnoœci zakup podrêczników i innych
pomocy naukowych,
3) ca³kowite lub czêœciowe pokrycie kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych,
4) œwiadczenia pieniê¿ne, je¿eli Burmistrz uzna, ¿e
udzielenie stypendium w formach, o których mowa
w pkt 1 i pkt 2, a w przypadku uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych tak¿e w formie, o której mowa w
pkt 3, nie jest mo¿liwe, natomiast w przypadku s³u-

III. Tryb i sposób przyznawania oraz
wstrzymywania i cofania œwiadczeñ pomocy
materialnej o charakterze socjalnym
§7
1. Œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.
2. Burmistrz mo¿e upowa¿niæ imiennie pracownika
gminnej jednostki organizacyjnej do przyznawania
œwiadczeñ pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Upowa¿niony pracownik nie mo¿e byæ zatrudniony w oœrodku pomocy spo³ecznej.
§8
1. Œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym s¹ przyznawane na:
1) wniosek rodziców albo pe³noletniego ucznia, po
zasiêgniêciu opinii odpowiednio dyrektora szko³y, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego
kolegium jêzyków obcych, kolegium pracowników
s³u¿b spo³ecznych lub oœrodka, o którym mowa w
§ 2 pkt 2.
2) Wniosek odpowiednio dyrektora szko³y, kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium jêzyków obcych, kolegium pracowników s³u¿b spo³ecznych lub oœrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2.
2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i za³¹czniki do wniosku nie podlegaj¹ op³acie skarbowej.
3. Œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mog¹ byæ równie¿ przyznawane z urzêdu.
§9
1. Wniosek o przyznanie œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, którego wzór stanowi za³¹cznik do niniejszego regulaminu zawiera
w szczególnoœci:
1) imiê i nazwisko ucznia i jego rodziców,
2) datê i miejsce urodzenia ucznia,
3) adres zamieszkania ucznia,
4) nazwê i adres szko³y,
5) dane uzasadniaj¹ce przyznanie œwiadczenia pomocy materialnej,
6) po¿¹dan¹ forma œwiadczenia pomocy materialnej
inna ni¿ forma pieniê¿na,
7) oœwiadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej
wnioskodawcy,
8) opiniê dyrektora szko³y.
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2. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej za³¹cza siê zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów, a w
przypadku ubiegania siê o stypendium szkolne przez
ucznia, którego rodzina korzysta ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej, zamiast zaœwiadczenia o wysokoœci dochodów przek³ada siê
zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada siê w Urzêdzie Miasta do dnia 15 wrzeœnia danego roku szkolnego, a w przypadku s³uchaczy kolegiów
jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych – do dnia 15 paŸdziernika danego roku
szkolnego.
4. Wniosek o zasi³ek szkolny mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie Miasta w terminie nie d³u¿szym ni¿ dwa miesi¹ce od wyst¹pienia zdarzenia uzasadniaj¹cego
przyznanie tego zasi³ku.
5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mo¿e byæ z³o¿ony po up³ywie terminu, o którym mowa w ust. 3.
6. Wnioski nie zawieraj¹ce danych, o których mowa w
ust. 1 i 2 lub z³o¿one po terminie bêd¹ rozpatrywane
negatywnie.
§ 10
1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz powo³uje Miejsk¹ Komisjê Stypendialn¹.
2. Sk³ad Miejskiej Komisji Stypendialnej, tryb jej pracy
oraz szczegó³owe zadania ustala Burmistrz w odrêbnym zarz¹dzeniu.
§ 11
1. Rodzice ucznia lub pe³noletni uczeñ otrzymuj¹cy stypendium szkolne s¹ zobowi¹zani niezw³ocznie powiadomiæ Burmistrza o ustaniu przyczyn, które
stanowi³y podstawê przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do dyrektora
szko³y, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium nauki jêzyków obcych, pracowników kolegium s³u¿b spo³ecznych lub oœrodka, o którym
mowa w § 2 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor poweŸmie informacjê o ustaniu przyczyn, które stanowi³y
podstawê przyznania stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje siê albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowi³y podstawê
przyznania stypendium szkolnego.
4. Nale¿noœci z tytu³u nienale¿nie pobranego stypendium szkolnego podlegaj¹ œci¹gniêciu w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wysokoœæ nale¿noœci podlegaj¹cej zwrotowi oraz
termin zwrotu tej nale¿noœci ustala siê w drodze decyzji administracyjnej.
6. W przypadkach szczególnych, zw³aszcza je¿eli ¿¹danie zwrotu wydatków na udzielone stypendium
szkolne w ca³oœci lub w czêœci stanowi³oby dla osoby obowi¹zanej nadmierne obci¹¿enie lub te¿ niwe-

czy³oby skutki udzielanej pomocy, Burmistrz mo¿e
odst¹piæ od ¿¹danego takiego zwrotu.
§ 12
1. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w okreœlonej wysokoœci lub odmowy przyznania pomocy
oraz wstrzymania i cofniêcia pomocy s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w
Gdañsku.
IV. Wysokoœæ stypendium oraz okresy i formy
p³atnoœci pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.
§ 13
1. Miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie
ucznia uprawniaj¹ca do ubiegania siê o stypendium
szkolne nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ kwota, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z póŸn. zm.).
2. Miesiêczn¹ wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie
ucznia uprawniaj¹c¹ do ubiegania siê o stypendium
szkolne ustala siê na zasadach okreœlonych w
art. 8 ust. 3–13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym,
¿e do dochodu nie wlicza siê œwiadczeñ pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy
o systemie oœwiaty.
3. Maksymalna wysokoœæ stypendium szkolnego (stypendium w pe³nej wysokoœci) nie mo¿e przekraczaæ
miesiêcznie kwoty stanowi¹cej dwukrotnoœæ kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz.
U. Nr 228, poz. 2255 z póŸn. zm.).
4. Stypendium szkolne miesiêczne nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿ 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póŸn.
zm.).
5. Wysokoœæ zasi³ku szkolnego nie mo¿e przekroczyæ
jednorazowo kwoty stanowi¹cej piêciokrotnoœæ kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych.
6. Burmistrz ustala wysokoœæ pomocy materialnej w
granicach okreœlonych w ust. 3 i 4 w ka¿dej sprawie
indywidualnie, kieruj¹c siê: sytuacj¹ dochodow¹
ucznia i jego rodziny ustalon¹ zgodnie z ust. 1 i 2,
innymi okolicznoœciami, o których mowa w § 2, wykorzystuj¹c opiniê Miejskiej Komisji Stypendialnej w
sprawie propozycji wysokoœci stypendium lub zasi³ku.
§ 14
1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie
d³u¿szy ni¿ od wrzeœnia do czerwca w danym roku
szkolnym, a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych –
na okres nie d³u¿szy ni¿ od paŸdziernika do czerwca w danym roku szkolnym.
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2. Je¿eli forma stypendium szkolnego tego wymaga,
stypendium szkolne mo¿e byæ realizowane w okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo, z tym,
¿e wartoœæ stypendium szkolnego w danym roku
szkolnym nie mo¿e przekroczyæ ³¹cznie dziesiêciokrotnoœci miesiêcznego stypendium szkolnego w pe³nej wysokoœci, a w przypadku s³uchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków
obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych
– dziewiêciokrotnoœci miesiêcznego stypendium
szkolnego w pe³nej wysokoœci.
3. Zasi³ek szkolny przyznany jest w formie œwiadczenia pieniê¿nego na pokrycie wydatków zwi¹zanych
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku.
§ 15
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa § 5 ust. 1 pkt 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu
prowadz¹cego zajêcia edukacyjne.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2–3 mo¿e byæ realizowana:
— poprzez dostarczenie za poœrednictwem szkó³
uczniom ksi¹¿ek i pomocy naukowych, które zosta³y przyznane decyzj¹ administracyjn¹,
— zwrot poniesionych wydatków zgodnych z decyzj¹
administracyjn¹, po przedstawieniu rachunków wystawionych na nazwisko wnioskodawcy w formie wyp³aty gotówkowej z kasy urzêdu lub przelewem na
bankowy rachunek oszczêdnoœciowo–rozliczeniowy
wnioskodawcy,
— œwiadczenie, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt. 4 bêdzie
wyp³acane w kasie urzêdu lub na rachunek oszczêdnoœciowo–rozliczeniowy wnioskodawcy.
3. Szczegó³owe warunki, jakie powinno spe³niaæ rozliczenie zwrotu wydatków z tytu³u pomocy rzeczowej,
zostan¹ uregulowane w odrêbnym zarz¹dzeniu Burmistrza.
4. Œwiadczenia pieniê¿ne z tytu³u pomocy materialnej
o charakterze socjalnym wyp³acane s¹ w kasie urzêdu lub przelewem na rachunek oszczêdnoœciowo–rozliczeniowy.
V. Przepisy przejœciowe.
§ 16
1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.
uczniom uprawnionym do ubiegania siê o stypendium
na zasadach okreœlonym w niniejszym regulaminie,
mo¿na sk³adaæ w terminie do 28 lutego 2005 r.
2. Stypendium szkolne na wniosek, o którym mowa w
ust. 1, mo¿e byæ przyznane od 1 stycznia 2005 r. do
30 czerwca 2005 r.

Poz. 971 . 972 i 973
972
UCHWA£A Nr XXXIII/323/2005
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XIII/133/2003 Rady
Miejskiej w Redzie z dnia 17 wrzeœnia 2003 r. w sprawie ustalenia „Zasad przyznawania stypendiów oraz
nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zmianami),
rada Miejska w redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê Uchwa³ê Nr XIII/133/2003 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 17 wrzeœnia 2003 r. w sprawie ustalenia
„Zasad przyznawania stypendiów oraz nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów”.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2005 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej

973
UCHWA£A Nr XXXIII/324/2005
Rady Miejskiej Redy
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zmian do uchwa³y Nr XX/200/2004 Rady
Miejskiej Redy z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad sprzeda¿y spó³dzielniom mieszkaniowym
nieruchomoœci gruntowych bêd¹cych w ich u¿ytkowaniu wieczystym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 litera a i punkt
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z dalszymi zmianami) oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 w zwi¹zku z art. 37 ust. 2 punkt 5, art. 67 ust. 1 i ust 3, art. 68
ust. 1 punkt 9 i ust. 2, art. 70 ust. 2 i ust. 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst w Dz. U. z 2004 r. Nr 261
poz. 2603 z dalszymi zmianami) Rada Miejska Redy,
uchwala co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XX//200/2004 z dnia 24 marca 2004 r.
w § 3 dodaje siê punkt 3 w brzmieniu:
„3. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie przez Burmistrza
Miasta Redy bonifikaty w wysokoœci 80% od ceny
nieruchomoœci ustalonej w sposób okreœlony w § 2
przy sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowych o których
mowa w § 1, je¿eli cena sprzeda¿y zostanie zap³aco-
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na jednorazowo przed zawarciem umowy nie póŸniej ni¿ do dnia 30 czerwca 2006 r.”
§2
Po § 5 dodaje siê § 5a w brzmieniu:
„ Wszelkie koszty zwi¹zane z przygotowaniem do
sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miasta Redy bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym spó³dzielni mieszkaniowych oraz koszty
zwi¹zane ze sporz¹dzeniem aktów notarialnych ponosz¹ nabywcy”
§3

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr XXV/160/2005
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia 31 marca 2005 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie
Gminy Osieczna
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Redy, który zobowi¹zany jest do sk³adania Radzie
Miejskiej Redy pisemnych informacji z realizacji uchwa³y.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej

974
UCHWA£A Nr XXV/160/2005
Rada Gminy w Osiecznej
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z póŸn. zm.), Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Osieczna stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie obowi¹zków w zakresie œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu, powierza siê Wójtowi Gminy Osieczna
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r.
Przewodnicz¹ca
L. Barszcz

Regulamin okreœla:
1) sposób ustalania stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób ustalania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
§2
Pomoc materialna o charakterze socjalnym mo¿e byæ
udzielana jako:
1) stypendium szkolne,
2) zasi³ek szkolny.
§3
Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne s¹ przyznawane zamieszka³ym
na terenie Gminy Osieczna uczniom szkó³ wymienionych w art. 90b. ust. 3 i 4 ustawy o systemie oœwiaty.
Rozdzia³ II
Sposób ustalania formy i wysokoœci stypendium
szkolnego
§4
1. Formami stypendium szkolnego s¹:
1) ca³kowite lub czêœciowe pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane
w szkole w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza
szko³¹,
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w
tym w szczególnoœci zakup podrêczników i innych
pomocy naukowych,
3) ca³kowite lub czêœciowe pokrycie kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych,
4) œwiadczenia pieniê¿ne, je¿eli wójt uzna, ¿e udzielenie stypendium w formach, o których mowa w
pkt 1 i pkt 2, a w przypadku uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych tak¿e w formie, o której mowa w
pkt 3, nie jest mo¿liwe, natomiast w przypadku s³uchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w
pkt 1–3, nie jest celowe.
2. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielane w jednej
lub kilku formach jednoczeœnie.
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§5

§7

1. Stypendia przydziela siê do wysokoœci dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa.
2. Jeœli kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 jest mniejsza ni¿ iloczyn minimalnej kwoty stypendium okreœlonej w art. 90d. ust. 9 ustawy o systemie oœwiaty i
liczby z³o¿onych wniosków, stypendium szkolne przydziela siê dla wnioskodawców w wysokoœci minimalnej kwoty w kolejnoœci wynikaj¹cej z kryterium
dochodowego.
3. Kryteria dochodów tworz¹ nastêpuj¹ce grupy dochodowe:
1) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia do
kwoty 100 z³ (I grupa),
2) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy ni¿ 100 z³ i nieprzekraczaj¹cy 200 z³ (II grupa),
3) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy ni¿ 200 z³ i nieprzekraczaj¹cy 316 z³ (III grupa).
4. W przypadku kiedy kwota otrzymanej dotacji celowej jest niewystarczaj¹ca dla zaspokojenia wszystkich wniosków w danej grupie dochodowej, stypendia
szkolne przydzielane s¹ w pierwszej kolejnoœci dla
uczniów, gdzie:
1) w rodzinie wystêpuje bezrobocie obojga rodziców
lub opiekunów prawnych lub bezrobocie i rodzina
jest niepe³na,
2) wystêpuje bezrobocie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
5. W przypadku gdy kwota otrzymanej dotacji celowej
jest wiêksza ni¿ iloczyn, o którym mowa w ust. 2, stypendium szkolne przydziela siê w wysokoœci minimalnej kwoty zwiêkszonej o:
1) 50% dla grupy I,
2) 30% dla grupy II,
3) 20% dla grupy III,
6. W sytuacji okreœlonej w ust. 5, kiedy kwota otrzymanej dotacji celowej jest niewystarczaj¹ca dla zaspokojenia wszystkich wniosków w danej grupie
dochodowej, stypendia szkolne s¹ przyznawane w
pierwszej kolejnoœci dla uczniów, gdzie:
1) w rodzinie wystêpuje bezrobocie obojga rodziców
lub opiekunów prawnych lub bezrobocie i rodzina
jest niepe³na,
2) wystêpuje bezrobocie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wójt Gminy Osieczna powo³uje komisjê stypendialn¹.
2. Sk³ad Komisji Stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegó³owe zadania ustala Wójt w odrêbnym zarz¹dzeniu.

Rozdzia³ III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§6
1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada
siê Urzêdzie Gminy w Osiecznej.
2. Œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Osieczna w drodze
decyzji administracyjnej.
3. Wójt mo¿e upowa¿niæ imiennie pracownika gminnej
jednostki organizacyjnej do przyznawania œwiadczeñ
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Upowa¿niony pracownik nie mo¿e byæ zatrudniony w
oœrodku pomocy spo³ecznej.

§8
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy
podmiotu prowadz¹cego zajêcia edukacyjne.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, realizowana jest poprzez dostarczenie za poœrednictwem
szkó³ uczniom ksi¹¿ek i pomocy naukowych, które
zosta³y zg³oszone przez uczniów i zaakceptowane
przez szko³y.
3. Pomoc materialna w formach, o których mowa w
§ 4 ust. 1 pkt 2–3, mo¿e byæ realizowana tak¿e przez
zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po
przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzaj¹cych poniesione wydatki, w formie wyp³aty gotówkowej w kasie BS Lubichowo lub przelewu na
bankowy rachunek oszczêdnoœciowo–rozliczeniowy
rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pe³noletniego ucznia. Szczegó³owe warunki, jakie powinno spe³niaæ rozliczenie zwrotu wydatków z tytu³u
pomocy rzeczowej, zostan¹ uregulowane w odrêbnym zarz¹dzeniu wójta.
4. Œwiadczenia pieniê¿ne z tytu³u pomocy materialnej
o charakterze socjalnym wyp³acone s¹ w kasie BS
Lubichowo lub przelewem na rachunek oszczêdnoœciowo–rozliczeniowy.
§9
1. Rodzice ucznia lub pe³noletni uczeñ otrzymuj¹cy stypendium szkolne s¹ obowi¹zani niezw³ocznie powiadomiæ Wójta Gminy Osieczna o ustaniu przyczyn,
które stanowi³y podstawê przyznania stypendium
szkolnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do dyrektora
szko³y, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium nauki jêzyków obcych, pracowników kolegium s³u¿b spo³ecznych lub oœrodka, o którym
mowa w art. 90b. ust. 3, pkt 2 o systemie oœwiaty, w
przypadku gdy dyrektor poweŸmie informacje o ustaniu przyczyn, które stanowi³y podstawê przyznania
stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje siê albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowi³y podstawê
przyznania stypendium szkolnego.
4. Nale¿noœci z tytu³u nienale¿nie pobranego stypendium szkolnego podlegaj¹ œci¹gniêciu w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wysokoœæ nale¿noœci podlegaj¹cej zwrotowi oraz
termin zwrotu tej nale¿noœci ustala siê w drodze decyzji administracyjnej.
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6. W przypadkach szczególnych, je¿eli ¿¹danie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w ca³oœci lub czêœci stanowi³oby dla osoby zobowi¹zanej
nadmierne obci¹¿enie lub te¿ niweczy³oby skutki
udzielonej pomocy, wójt mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania takiego zwrotu.
§ 10
1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie
d³u¿szy ni¿ od wrzeœnia do czerwca w danym roku
szkolnym, a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych –
na okres nie d³u¿szy ni¿ od paŸdziernika do czerwca w danym roku szkolnym.
2. Je¿eli forma stypendium szkolnego tego wymaga,
stypendium szkolne mo¿e byæ realizowane w okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo.
Rozdzia³ IV
Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego
§ 11
1. Uprawnionymi do otrzymania zasi³ku szkolnego, s¹
osoby, o których mowa w § 3, znajduj¹ce siê przejœciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Form¹ zasi³ku szkolnego mo¿e byæ œwiadczenie pieniê¿ne na pokrycie wydatków zwi¹zanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze
edukacyjnym, przyznana raz lub kilka razy w roku
niezale¿nie od otrzymanego stypendium szkolnego.
3. O zasi³ek szkolny mo¿na ubiegaæ siê w terminie nie
d³u¿szym ni¿ dwa miesi¹ce od wyst¹pienia zdarzenia uzasadniaj¹cego przyznanie tego zasi³ku.
§ 12
Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê 3% dotacji celowej otrzymanej przez Gminê Osieczna w trybie art. 90 r. ust. 4 ustawy systemie oœwiaty.
§ 13
Zdarzeniami losowymi uzasadniaj¹cymi przyznanie
zasi³ku s¹ potwierdzone odpowiednimi protoko³ami szkody przekraczaj¹ce wartoœæ 2000 z³ powsta³e z nastêpuj¹cych przyczyn:
1) po¿ar mieszkania lub domu, w którym uczeñ mieszka;
2) zalanie mieszkania lub domu, w którym uczeñ mieszka;
3) kradzie¿ z w³amaniem do mieszkania lub domu, w
którym uczeñ mieszka.
§ 14
1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Wójtowi
Gminy Osieczna propozycje dotycz¹ce formy w jakiej
mo¿e byæ przyznany zasi³ek szkolny oraz trybu i sposobu udzielenia zasi³ku.
2. Zasi³ek szkolny przyznaje siê oceniaj¹c sytuacjê materialn¹ ucznia indywidualnie.

Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 15
Uczniowie, którym przyznano œwiadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym, przed dniem
31 grudnia 2004 r. zachowuj¹ te œwiadczenia do koñca
okresu na jaki przyznano œwiadczenie.
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UCHWA£A Nr XXX/186/05
Rady Gminy Kocza³a
z dnia 4. kwietnia 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych
na terenie gminy Kocza³a
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku
z art. 90 f ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (t.j. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, nr 273,
poz. 2703 i nr 281, poz. 2781 i z 2005 r. nr 17, poz. 141)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych
na terenie gminy Kocza³a, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 roku.
Zastêpca
Przewodnicz¹cego Rady Gminy
F. Drwêcka
Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXX/186/05
Rady Gminy Kocza³a
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie
gminy Kocza³a
§1
Regulamin okreœla:
I. Postanowienia ogólne.
II. Zasady, tryb i warunki przyznawania stypendiów
szkolnych.
III. Formy udzielania stypendiów szkolnych.
IV. Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
V. Postanowienia koñcowe.
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I. Postanowienia ogólne
§2
1. Uprawnionymi do otrzymywania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym s¹:
1) uczniowie szkó³ publicznych i niepublicznych o
uprawnieniach szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i
dla doros³ych oraz s³uchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych – do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie
d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia,
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych oœrodków umo¿liwiaj¹cych dzieciom, m³odzie¿y o których
mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oœwiaty, a
tak¿e dzieciom i m³odzie¿y upoœledzonym umys³owo
ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnoœciami realizacji
obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki – do czasu
ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki,
3) uczniowie szkó³ niepublicznych nie posiadaj¹cych
uprawnieñ szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla
doros³ych – do czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki,
4) s³uchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych
– do ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿
do ukoñczenia 24 roku ¿ycia, znajduj¹cym siê w
trudnej sytuacji materialnej, maj¹cym sta³e zameldowanie na terenie gminy Kocza³a.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym mo¿e
byæ udzielona jako:
1) stypendium szkolne,
2) zasi³ek szkolny.
3. Œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Kocza³a na wniosek:
1) rodziców, opiekunów, pe³noletnich uczniów i s³uchaczy, po zasiêgniêciu opinii odpowiednio dyrektora szko³y, kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium jêzyków obcych, kolegium pracowników s³u¿b spo³ecznych lub oœrodka wymienionego w § 2 ust. 1,
2) dyrektora szko³y, kolegium lub oœrodka.
4. Œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mog¹ byæ przyznawane z urzêdu.
5. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególnoœci nastêpuj¹ce informacje i dokumenty:
1) imiê i nazwisko ucznia, wychowanka oœrodka, s³uchacza oraz jego rodziców,
2) miejsce zamieszkania ucznia, wychowanka oœrodka, s³uchacza,
3) dane uzasadniaj¹ce przyznanie œwiadczenia pomocy materialnej,
4) nazwê i adres szko³y, oœrodka, kolegium w którym
uczeñ spe³nia obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek
nauki albo do którego uczêszcza,
5) wydane przez w³aœciwy organ skarbowy lub zak³ad pracy zaœwiadczenia o wysokoœci – ustalonych na zasadach okreœlonych w art. 8 ust. 3 – 13
ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy spo³ecznej – dochodów uzyskanych przez cz³onków rodziny,
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6) w przypadku ubiegania siê o stypendium szkolne
dla ucznia, wychowanka oœrodka, s³uchacza, którego rodzice korzystaj¹ ze œwiadczeñ pieniê¿nych
z pomocy spo³ecznej – zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej, wydane przez w³aœciwy oœrodek pomocy
spo³ecznej,
7) inne dokumenty poœwiadczaj¹ce dochody cz³onków rodziny,
8) informacjê o rodzaju œwiadczenia, o jakie ubiega
siê wnioskodawca,
9) informacjê o po¿¹danej formie œwiadczenia pomocy materialnej, innej ni¿ forma pieniê¿na,
10) informacjê o liczbie osób w rodzinie ucznia, wychowanka oœrodka, s³uchacza.
6. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i za³¹czniki do wniosku nie podlegaj¹ op³acie skarbowej.
II. Zasady, tryb i warunki przyznawania
stypendiów szkolnych
§3
1. Stypendium szkolne mog¹ otrzymaæ osoby wymienione w § 2 ust. 1 znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej z niskich dochodów na osobê
w rodzinie, w szczególnoœci, gdy w rodzinie tej wystêpuje: bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci
wype³niania funkcji opiekuñczo–wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a tak¿e, gdy rodzina jest
niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe, je¿eli miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie
ucznia uprawnionego do ubiegania siê o stypendium
szkolne nie jest wiêksza ni¿ kwota okreœlona w
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z póŸn. zm.).
2. Uczeñ mo¿e korzystaæ jednoczeœnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
3. Stypendium nie przys³uguje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze
œrodków publicznych, chyba ¿e nie przekracza ono
³¹cznie z innym stypendium dwudziestokrotnoœæ kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych, a
w przypadku s³uchaczy kolegiów osiemnastokrotnoœci tej kwoty.
4. Stypendium przyznaje siê na okres od wrzeœnia do
czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku s³uchaczy kolegiów od paŸdziernika do czerwca; w roku szkolnym 2004/2005 – stypendium przyznaje siê
od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r.
5. Wniosek o przyznanie stypendium sk³ada siê do
15 wrzeœnia danego roku szkolnego, a w przypadku
kolegiów do dnia 15 paŸdziernika. W uzasadnionych
przypadkach wniosek mo¿e byæ z³o¿ony po up³ywie
terminów okreœlonych w ust. 5.
6. W przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny lub
opiekunów, która stanowi³a podstawê przyznania stypendium, nale¿y powiadomiæ Wójta Gminy.
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§4
Stypendium wstrzymuje siê lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowi³y podstawê jego przyznania.
Nale¿noœci z tytu³u nienale¿nie pobranego stypendium podlegaj¹ œci¹gniêciu w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
W przypadkach szczególnych, zw³aszcza je¿eli zwrot
wydatków na udzielone stypendium w ca³oœci lub czêœci stanowi³y dla osoby zobowi¹zanej nadmierne obci¹¿enie lub te¿ niweczy³by skutki udzielonej pomocy, Wójt
Gminy mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania takiego zwrotu.
III. Formy udzielania stypendiów szkolnych
§5
1. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielone:
1) dla uczniów, wychowanków oœrodków i s³uchaczy
w formie:
a) ca³kowitego lub czêœciowego pokrywania kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych wykraczaj¹cych poza zajêcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³ w zajêciach edukacyjnych
realizowanych poza szko³¹,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególnoœci zakupu podrêczników,
s³owników i literatury fachowej (specjalistycznej), programów edukacyjnych, materia³ów,
przyborów i sprzêtu,
2) dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i s³uchaczy w formie:
a) ca³kowitego lub czêœciowego pokrywania kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w zakresie op³at sta³ych
uiszczanych na rzecz szkó³, kolegium za naukê
(czesnego),
b) ca³kowitego lub czêœciowego pokrywania kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w zakresie dojazdu do
szko³y, kolegium oraz zakwaterowania w internacie lub domu studenckim,
c) ca³kowitego lub czêœciowego pokrywania kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w zakresie ¿ywienia w
sto³ówce szkolnej lub studenckiej.
2. Stypendium szkolne mo¿e byæ tak¿e udzielone w formie œwiadczenia pieniê¿nego, je¿eli Wójt Gminy
uzna, ¿e udzielone stypendium w formach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie jest mo¿liwe lub nie jest
celowe.
3. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielone w jednej
lub kilku formach jednoczeœnie.
§6
1. Stypendium mo¿e byæ udzielone w formie œwiadczenia miesiêcznego.
2. Pobrane œwiadczenie w formie pieniê¿nej, nale¿y
rozliczyæ rachunkami, fakturami za zakup podrêczni-

ków i pomocy naukowych, pokrycie wydatków zwi¹zanych z procesem edukacyjnym.
§7
Miesiêczna wysokoœæ stypendium nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 80% i wy¿sza ni¿ 200% kwoty, o której mowa w
art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
œwiadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z
póŸn. zm.).
§8
1. Wysokoœæ stypendium zale¿y od sytuacji materialnej rodziny.
2. Jako kryterium przyznania stypendium ustala siê wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie.
3. Œwiadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Kocza³a w drodze decyzji administracyjnej.
4. Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ imiennie pracownika
do przyznawania œwiadczeñ pomocy o charakterze
socjalnym.
5. Wójt Gminy ustala wysokoœæ pomocy materialnej w
granicach okreœlonych w § 7 w ka¿dej sprawie indywidualnie, kieruj¹c siê sytuacj¹ dochodow¹ ucznia i
jego rodziny ustalon¹ zgodnie z § 3 ust. 1 i 3, innymi okolicznoœciami, o których mowa w § 3 ust. 1.
6. Wójt Gminy opracowuje szczegó³owe zasady ustalania propozycji wysokoœci stypendium szkolnego przy
zastosowaniu kryterium wysokoœci dochodu na osobê w rodzinie ucznia ubiegaj¹cego siê o stypendium
z uwzglêdnieniem sytuacji spo³ecznej jego rodziny
oraz okolicznoœci, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 1.
IV. Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego
§9
Uprawnionymi do otrzymania zasi³ku szkolnego s¹
osoby, o których mowa w § 2, znajduj¹ce siê przejœciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego.
§ 10
Wniosek o zasi³ek szkolny nale¿y z³o¿yæ w terminie
nie d³u¿szym ni¿ dwa miesi¹ce od wyst¹pienia zdarzenia losowego, uzasadniaj¹cego przyznanie tego zasi³ku.
§ 11
Zasi³ek szkolny mo¿e byæ udzielony w formie œwiadczenia pieniê¿nego na pokrycie wydatków zwi¹zanych z
procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku,
niezale¿nie od otrzymanego stypendium szkolnego.
§ 12
Wysokoœæ zasi³ku szkolnego nie mo¿e przekroczyæ
jednorazowo kwoty stanowi¹cej piêciokrotnoœæ kwoty, o
której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o œwiadczeniach rodzinnych.
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V. Postanowienia koñcowe
§ 13
1. Dla ka¿dego stypendysty prowadzona bêdzie odrêbna dokumentacja zawieraj¹ca:
1) dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie warunków o
których mowa w § 3 niniejszego regulaminu,
2) informacja o przyznaniu stypendium socjalnego i
jego wysokoœci,
3) dokumenty zwi¹zane z przekazaniem stypendium,
w szczególnoœci faktury, rachunki, bilety, potwierdzenie przelewów.
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UCHWA£A Nr XXXV/1052/05
Rady Miasta Gdañska
z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port Wolny Obszar
Celny – Zachód w mieœcie Gdañsku
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 14 ust. 8,
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm: z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492), rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 i Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 169, poz. 1759), uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodnoœci z ustaleniami „ Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska ” uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY PORT Wolny
Obszar Celny – Zachód w mieœcie Gdañsku (o numerze
ewidencyjnym 0403) zwany dalej „planem”, obejmuj¹cy
obszar ograniczony:
1) ul. Oliwsk¹,
2) ul. Ignacego Krasickiego,
3) Wschodni¹ granic¹ Parku BrzeŸnieñskiego,
4) Fragmentem brzegu Zatoki Gdañskiej,
5) Nabrze¿em WOC I
6) Nabrze¿em WOC II
7) Wschodni¹ granic¹ Wolnego Obszaru Celnego.
§2
Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zosta³o okreœlone w § 3 i
odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony tak¿e pod
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sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje przekaŸnikowe telefonii komórkowej) oraz zieleñ urz¹dzon¹ (ZP) b¹dŸ
krajobrazowo – ekologiczn¹ (Z 64),
2) intensywnoœæ zabudowy – stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem:
a) powierzchni, które nie s¹ zamkniête lecz mog¹
byæ ograniczone elementami budowlanymi (np.
balustradami, os³onami zabezpieczaj¹cymi, porêczami) i nie s¹ przykryte (np. balkony, tarasy) oraz
b) powierzchni elementów drugorzêdnych (np. schodów i pochylni zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych,
daszków, markiz) do powierzchni dzia³ki,
3) wysokoœæ zabudowy – wysokoœæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na
pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów,
4) bry³a budowli – zespó³ nastêpuj¹cych cech budowli:
typ zabudowy, kszta³t dachu, rozcz³onkowanie.
Kszta³t dachu: rodzaj dachu, liczba po³aci, kierunek
kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczó³kowy, pulpitowy itp.), k¹t nachylenia po³aci, kolor i materia³ pokrycia.
Rozcz³onkowanie: kszta³t rzutu budowli, zró¿nicowanie wysokoœci budowli, cokó³, ryzality, wnêki, wykusze, wie¿yczki, lukarny, balkony.
5) charakter budowli – zespó³ nastêpuj¹cych cech budowli: bry³a budowli, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych, kolorystyka.
§3
Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotycz¹ce
przeznaczenia terenów u¿yte w niniejszym planie:
P/U42 tereny zabudowy produkcyjno–us³ugowej.
Wszelka dzia³alnoœæ gospodarcza z zakresu produkcji,
sk³adów, baz i magazynów oraz us³ug, w tym porty morskie i rzeczne, z wy³¹czeniem:
1) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
2) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
WM tereny wód powierzchniowych morskich
KD80 tereny ulic dojazdowych
Na terenie KD80 dopuszcza siê obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.: kioski z pras¹, punkty
sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noœniki reklamowe, w tym równie¿ na lokalizacjach tymczasowych.
§4
Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§5
1. Ustala siê wskaŸniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych.
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze
wskaŸniki stosuje siê odpowiednio.
§6
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
003.
2. Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT Wolny Obszar Celny – Zachód
w mieœcie Gdañsku
NR EW. PLANU 0403
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Oznaczenie przeznaczenia KD80
teren ulicy dojazdowej,
fragment ul. Przemys³owej
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: jak na rysunku planu
2) prêdkoœæ projektowa: 30km/h
3) szerokoœæ pasa ruchu: 3,0 m
4) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ
6) wyposa¿enie: nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM
Poprzez skrzy¿owanie z ul. Krasickiego
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
7. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej
8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUK-
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TURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie ustala siê
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zgodnie z § 3 uchwa³y
10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma³a architektura: dopuszcza siê
2) noœniki reklamowe: dopuszcza siê
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: zgodnie z § 3 uchwa³y
4) urz¹dzenia techniczne: dopuszcza siê
5) zieleñ: dopuszcza siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
teren po³o¿ony w granicach portu morskiego – wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym terytorialnie
organem administracji morskiej
13.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy
14.ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala siê
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT Wolny Obszar Celny – Zachód
w mieœcie Gdañsku
NR EW. PLANU 0403
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 28,39 ha
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3. PRZEZNACZENIE
Oznaczenie przeznaczenia P/U42
teren zabudowy produkcyjno–us³ugowej
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7,10, 11
7.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, z uwzglêdnieniem pkt 16.3.
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu: minimalna 10%,
maksymalna: nie ustala siê
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 5%
4) intensywnoœæ zabudowy, minimalna:0.1, maksymalna: nie ustala siê
5) wysokoœæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 18 m
6) formy zabudowy: dowolne
7) kszta³t dachu: dowolny
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoœæ drogowa: od ul. Oliwskiej i ul. Krasickiego – poza granicami planu
2) parkingi: zgodnie z § 5 uchwa³y,
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków: komunalne do kanalizacji sanitarnej, przemys³owe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji
deszczowej
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej
8) zaopatrzenie w ciep³o: z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po
segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozosta³e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne: nie dotyczy
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury: czêœæ obszaru, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie
ustala siê
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3) zasady ochrony obiektów o wartoœciach kulturowych:
a) ochronie podlega charakter budowli podziemnych i nadziemnych reliktów baterii portowej –
wskazanej na rysunku planu jako obiekt o wartoœciach kulturowych
b) w strefie ochrony archeologicznej wszelkie prace
ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego
c) ekspozycja wartoœciowych fragmentów baterii
portowej
11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
zachowanie drzewostanu wskazanego na rysunku
planu jako zieleñ do zachowania wprowadzenia i pielêgnacji.
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania
14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
1) teren po³o¿ony w granicach portu morskiego –
wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym terytorialnie organem administracji morskiej
2) zagospodarowanie pasa s¹siaduj¹cego z terenami kolejowymi, poza granicami planu, zgodnie z
przepisami odrêbnymi
3) czêœæ terenu wpisana do rejestru zabytków jako
strefa ochrony ekspozycji Pomnika Bohaterów Westerplatte – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
Na terenie obiektu o wartoœciach kulturowych, wskazanego na rysunku planu, dopuszcza siê wy³¹cznie
zagospodarowanie zwi¹zane z ekspozycj¹ reliktów
baterii portowej
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê utrzymanie i uzupe³nienie zadrzewienia i zakrzewienia wzd³u¿ ul. Przemys³owej,
2) zaleca siê rehabilitacjê zespo³u baterii portowej
oraz powi¹zanie z Bateri¹ Pla¿ow¹ – poza obszarem planu
3) zaleca siê zachowanie drzewostanu na pozosta³oœci wa³u wydmowego wskazanego na rysunku
planu jako obszary przyrodniczo cenne zalecane
do zachowania.
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4) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
5) zaleca siê stosowaæ na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiornika urz¹dzenia blokuj¹ce wody
wsteczne
6) w obrêbie strefy znajduje siê kolektor kanalizacji
sanitarnej O1,25m, do czasu jego likwidacji zalecany pas wolny od zabudowy minimum 4m od
skrajni kana³u
7) w obrêbie strefy znajduje siê Wolny Obszar Celny
– ustanowiony rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
NOWY PORT Wolny Obszar Celny – Zachód
w mieœcie Gdañsku
NR EW. PLANU 0403
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,3 ha
3. PRZEZNACZENIE
Oznaczenie przeznaczenia WM
tereny wód powierzchniowych morskich
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
Nie dotyczy
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie dotyczy
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
Nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Nie dotyczy
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury: obszar, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie
ustala siê
3) zasady ochrony obiektów o wartoœciach kulturowych: wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru
archeologicznego
11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
stosuje siê zasady ogólne
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie dotyczy
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14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
teren po³o¿ony w granicach portu morskiego – wszelkie zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym terytorialnie
organem administracji morskiej
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê zebranie warstwy glebowej i wykorzystanie jej na cele zwi¹zane z powierzchni¹ biologicznie
czynn¹ w obrêbie terenu 002–P/U42
§7
Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cymi jej
integralne czêœci s¹:
1) czêœæ graficzna – rysunek planu NOWY PORT Wolny Obszar Celny – Zachód w mieœcie Gdañsku, w
skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1),
2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu (za³¹cznik nr 2),
3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania (za³¹cznik nr 3).
§8
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny zgodnoœci z prawem,
2) publikacji niniejszej uchwa³y na stronie internetowej
Miasta Gdañska.
§9
Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon Wolnoc³owego Obszaru
Celnego w Gdañsku, zatwierdzony uchwa³¹ nr XXXVI/
1153/2001 Rady Miasta Gdañska, z dnia 21 czerwca
2001 roku (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego nr 70, poz. 833 z
2001 r.)
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 8, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/1052/05
Rady Miasta Gdañska
z dnia 17 lutego 2005 r.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXV/1052/05
Rady Miasta Gdañska
z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania NOWY PORT Wolny Obszar Celny – Zachód w mieœcie Gdañsku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania NOWY PORT Wolny Obszar Celny – Zachód w mieœcie Gdañsku

Rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania.

W ustawowym terminie uwagi do projektu planu nie
wp³ynê³y.

W obszarze planu nie wystêpuj¹ inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.
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