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2111
UCHWA£A Nr VIII/64/07
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.1) uchwala siê, co nastêpuje:
§1

Poz. 2111, 2112, 2113

w drodze decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Ulicy po³o¿onej w Bytowie, która wychodzi z ulicy
Ks. dr Boles³awa Domañskiego i biegnie wzd³u¿ ogrodów
dzia³kowych do ul. Bursztynowej nadaje siê nazwê:
Ks. dr Bernarda Sychty.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Janusz Wiczkowski

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Janusz Wiczkowski

2112
UCHWA£A Nr VIII/65/07
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawki procentowej
dotycz¹cej jednorazowej op³aty za wzrost wartoœci
nieruchomoœci w zwi¹zku z wydanymi decyzjami
o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.1)) i art. 58 ust. 2, art. 63 ust. 3 i art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
póŸn. zm. 2)) uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu procentowej
dotycz¹cej jednorazowej op³aty pobieranej w zwi¹zku ze
zbyciem nieruchomoœci której wartoœæ wzros³a w wyniku
ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomoœci

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone
w 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 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.
2) Zmiany tekstu ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087,
z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635.

2113
UCHWA£A Nr VIII/38/07
Rady Gminy Cewice
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyjêcia zasad i trybu udzielania dotacji
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568 z póŸn. zm) Rada Gminy Cewice uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê do stosowania zasady i tryb udzielania
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane okreœlone szczegó³owo w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y, planowane przy obiektach wpisanych w
rejestr zabytków, po³o¿onych na terenie Gminy Cewice, nie
stanowi¹cych w³asnoœci Gminy Cewice.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cewice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Pa³ubicki
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VIII/38/07
Rady Gminy Cewice
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
REGULAMIN
OKREŒLAJ¥CY ZASADY I TRYB POSTÊPOWANIA
PRZY UDZIELANIU DOTACJI CELOWEJ NA PRACE
KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY
BUDOWLANE PRZY OBIEKTACH WPISANYCH
W REJESTR ZABYTKÓW, PO£O¯ONYCH NA TERENIE
GMINY CEWICE, NIE STANOWI¥CYCH W£ASNOŒCI
GMINY CEWICE
1. Zakres prac.
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane mo¿e obejmowaæ nak³ady okreœlone w art. 77
ustawy ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (Dz.
U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z póŸniejszymi zmianami).
2. Katalog podmiotów.
a. Dotacja mo¿e byæ udzielona wy³¹cznie podmiotom,
które posiadaj¹ tytu³ prawny do zabytku wpisanego w
rejestr zabytków, wynikaj¹cy z prawa w³asnoœci,
u¿ytkowania wieczystego, trwa³ego zarz¹du,
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowi¹zaniowego.
b. Podmiot nie mo¿e byæ zaliczony do sektora finansów
publicznych.
c. Dzia³alnoœæ podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê nie
mo¿e byæ prowadzona w celu osi¹gniêcia zysku.
3. Kryteria.
Wnioski zakwalifikowane jako poprawne pod wzglêdem
formalnym bêd¹ oceniane wed³ug dostêpnoœci obiektu dla
ogó³u spo³ecznoœci lokalnej i turystów oraz stanu
zachowania obiektu.
4. Zasady ogólne.
a) dotacja mo¿e byæ udzielona na pokrycie kosztów
poniesionych na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie
wpisanym w rejestr zabytków, ustalonych na podstawie
kosztorysu powykonawczego,
b) dotacja mo¿e byæ udzielona w wysokoœci do 50 %
nak³adów poniesionych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku,
c) je¿eli zabytek posiada wyj¹tkow¹ wartoœæ historyczn¹,
artystyczn¹ lub naukow¹ albo wymaga przeprowadzenia
z³o¿onych pod wzglêdem technologicznym prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych, dotacja mo¿e byæ udzielona w wysokoœci
do 100 % nak³adów poniesionych na wykonanie tych
prac lub robót.
d) w przypadku, je¿eli stan zachowania zabytku wymaga
niezw³ocznego podjêcia prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja mo¿e
byæ równie¿ udzielona do wysokoœci 100 % nak³adów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
e) dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku, nie mo¿e zostaæ
udzielona je¿eli nak³ady konieczne na te prace lub

Poz. 2113

roboty w 100% s¹ finansowane z dotacji pochodz¹cych
z innych Ÿróde³,
f) wszelkie warunki udzielenia dotacji okreœlaæ bêdzie
umowa zawarta pomiêdzy Gmin¹ Cewice a
Wnioskodawc¹.
5. Procedura dotycz¹ca udzielania dotacji na pokrycie
kosztów poniesionych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
obiekcie wpisanym w rejestr zabytków.
a) wysokoœæ œrodków na dotacje na prace przy zabytku
wpisanym do rejestru okreœla Rada Gminy Cewice w
uchwale bud¿etowej,
b) dotacje na realizacjê prac przy zabytku wpisanym do
rejestru s¹ udzielane do wysokoœci œrodków zaplanowanych w bud¿ecie gminy, po zawarciu umowy
z wnioskodawc¹,
c) udzielenie dotacji mo¿e nast¹piæ po z³o¿eniu przez
wnioskodawcê wniosku w tej sprawie do Wójta Gminy
Cewice,
d) wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac
sk³ada siê do dnia 30 paŸdziernika ka¿dego roku na
rok nastêpny. Wnioski o udzielenie dotacji na rok 2007
przyjmowane bêd¹ do dnia 30 czerwca 2007 r.,
e) wnioski, po uzyskaniu opinii Komisji Bud¿etu i Rozwoju,
pozytywnie rozpatrzone przez Wójta Gminy, stanowi¹
podstawê do zawarcia umowy z wnioskodawc¹,
f) Komisja Bud¿etu i Rozwoju opiniuje wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków w ci¹gu 10 dni od dnia
otrzymania wniosków.
6. Umowy zawierane pomiêdzy Gmin¹ Cewice a Wnioskodawc¹ powinny w szczególnoœci zawieraæ:
a) szczegó³owy opis prac, na które ma zostaæ lub zosta³a
udzielona dotacja,
b) termin realizacji prac,
c) kwotê udzielonej dotacji,
d) formê wyp³aty udzielonej dotacje
e) zobowi¹zanie do przestrzegania ustawy Prawo
zamówieñ publicznych,
f) zobowi¹zanie do uzyskania uzgodnieñ i pozwoleñ
wymaganych odrêbnymi przepisami,
g) zobowi¹zanie do pokrycia przez Wnioskodawcê
pozosta³ych kosztów prac, na które udzielono dotacji,
h) termin z³o¿enia przez Wnioskodawcê sprawozdania
z wykonania prac, na które zosta³y przekazane œrodki,
i)warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
7. Przekazanie dotacji na wykonanie prac mo¿e nast¹piæ:
1) w ca³oœci po zakoñczeniu zadania,
2) w dwóch czêœciach – pierwszej po podjêciu prac lub
robót w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 50% udzielonej
dotacji, drugiej po zakoñczeniu wszystkich prac, na
wykonanie których zosta³a przyznana dotacja na
podstawie protoko³u odbioru.
8. Dotacja nie mo¿e byæ wykorzystana na inne cele ni¿
okreœlone w umowie.
9. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli
i ocenie w zakresie:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywnoœci, rzetelnoœci i jakoœci wykonania zadania,
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3) zgodnoœci wydatkowania dotacji z celem, na który
zosta³a przeznaczona,
4) gospodarnoœci i rzetelnoœci w sposobie wydatkowania
œrodków gminy,
5) prowadzenia dokumentacji okreœlonej w przepisach
prawa i postanowieniach umowy.
10. Wójt Gminy dokonuje kontroli, oceny i rozliczenia
przyznanej dotacji, w tym celu:
1) otrzymuj¹cy dotacjê zobowi¹zany jest udostêpniæ na
ka¿de ¿¹danie dokumentacjê finansow¹, budowlan¹
oraz wszelk¹ inn¹, niezbêdn¹ do dokonania
sprawdzenia nale¿ytego wykorzystania dotacji,
2) po przeprowadzeniu prac objêtych umow¹
wnioskodawca przekazuje sprawozdanie i dokumenty,
stanowi¹ce podstawê rozliczenia dotacji, tj.:
— pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków
na prowadzenie prac, które maj¹ byæ przedmiotem
dotacji,
— pozwolenie na budowê, je¿eli prace wymaga³y
uzyskania takiego pozwolenia,
— kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac,
z uwzglêdnieniem kosztów zakupu materia³ów,
— protokó³ odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych prac,

11.

12.

13.

14.
15.

Poz. 2113
— obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków,
— orygina³y rachunków lub faktur.
Dotacja udzielona z bud¿etu gminy na prace przy
zabytku wpisanym do rejestru wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobrana nienale¿nie lub
w nadmiernej wysokoœci podlega zwrotowi do bud¿etu
gminy na zasadach okreœlonych w przepisach ustawy
o finansach publicznych.
Wójt Gminy informuje o udzielonych dotacjach z bud¿etu
gminy na dofinansowanie prac organy uprawnione do
udzielania dotacji na podstawie ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568 z póŸn. zmianami).
Wójt Gminy, wraz ze sprawozdaniem z wykonania
bud¿etu gminy za dany rok, przeka¿e informacjê
o udzielonych w tym roku dotacjach na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru.
Wniosek o udzielenie dotacji stanowi za³¹cznik Nr 1.
Sprawozdanie z wykonania prac, na które zosta³a
udzielona dotacja, stanowi za³¹cznik Nr 2.

Za³¹cznik Nr 1
Wnioskodawca
................................................................................
................................................................................
Adres Wnioskodawcy
................................................................................
WNIOSEK
O UDZIELENIE W ROKU ..................... DOTACJI CELOWEJ
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, po³o¿onym na terenie Gminy Cewice
1. WNIOSKODAWCA
osoba fizyczna
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
Tytuł prawny do zabytku
NIP
osoba prawna
Nazwa jednostki organizacyjnej
Siedziba jednostki organizacyjnej
Tytuł prawny do zabytku
Forma osobowości prawnej
Nr właściwego rejestru/ewidencji
Data wpisu do właściwego rejestru/ewidencji
NIP
REGON
KRS
Osoby upoważnione do reprezentowania
Wnioskodawcy (zgodnie z danymi rejestrowymi
lub uchwałami)
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Konto bankowe Wnioskodawcy
nazwa banku, adres ............................................................................................................
nr konta
............................................................................................................
2. DANE O ZABYTKU
Nazwa lub określenie zabytku
Dokładny adres obiektu
Nr w rejestrze zabytków
Data wpisu do rejestru zabytków
Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr.........................w Sądzie Rejonowym

3. ZAKRES PRAC, KTÓRE MAJ¥ BYÆ OBJÊTE DOTACJ¥
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. UZASADNIENIE
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. TERMIN WYKONANIA PRAC OBJÊTYCH WNIOSKIEM
.......................................................................................................................................................
6. OKREŒLENIE WYSOKOŒCI DOTACJI, O KTÓR¥ UBIEGA SIÊ WNIOSKODAWCA
kwota

słownie

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem
Koszty własne poniesione/ planowane do poniesienia przez
Wnioskodawcę
Wysokość dotacji, o którą ubiega się Wnioskodawca
Inne podmioty, od których Wnioskodawca otrzymał dotację na
przedmiotowe prace:
1.
2.
3.
4.

7. INNE PODMIOTY, U KTÓRYCH WNIOSKODAWCA UBIEGA SIÊ O DOTACJÊ NA PRACE OBJÊTE WNIOSKIEM
Wysokość
wnioskowanej
dotacji

Podmiot, u którego Wnioskodawca
ubiega się o dotację
Minister właściwy do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego
Wojewódzki Konserwator Zabytków

tak/nie

Inne:

tak/nie

tak/nie

1.

tak/nie

2.

tak/nie

3.

tak/nie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 120

Poz. 2113

— 9120 —

4.

tak/nie

5.

tak/nie

6.

tak/nie

7.

tak/nie

8. WYKAZ PRAC PRZEPROWADZONYCH PRZY ZABYTKU W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT – z podaniem wysokoœci
poniesionych nak³adów, w tym ze œrodków publicznych

Rok

Zakres
przeprowadzonych
prac

Poniesione wydatki

9. WYKAZ WYMAGANYCH ZA£¥CZNIKÓW DO
WNIOSKU
1) dokument potwierdzaj¹cy posiadanie przez
Wnioskodawcê tytu³u prawnego do zabytku*,
2) kosztorys inwestorski prac*,
3) zgoda w³aœciciela (wspó³w³aœciciela) zabytku
nieruchomego lub u¿ytkownika wieczystego
nieruchomoœci gruntowej na przeprowadzenie prac,
w przypadku gdy wnioskodawc¹ jest wspó³w³aœciciel,
jednostka organizacyjna na rzecz której jest
ustanowiony trwa³y zarz¹d lub dzier¿awca*,
Cewice, data .................................................

Dotacje ze środków publicznych
(wysokość, źródło i wskazanie
prac, na które zostały
przeznaczone)

4) opinia techniczna dotycz¹ca stanu zachowania
obiektu potwierdzona przez w³aœciwego konserwatora
zabytków**.
10. OŒWIADCZENIA
1. Niniejszym oœwiadczam, ¿e pokryjê pozosta³¹ czêœæ
kosztów prac, na które ma byæ udzielona dotacja.
2. Niniejszym oœwiadczam, ¿e wszystkie dane ujête we
wniosku i za³¹cznikach s¹ zgodne ze stanem
faktycznym, a tak¿e ¿e znana jest mi odpowiedzialnoœæ karna z art. 233 kodeksu karnego.

................................................
podpis/y, pieczêæ

................................................................................
................................................................................
Wnioskodawca
................................................................................
................................................................................
Adres Wnioskodawcy
................................................................................
Numer telefonu
Za³¹cznik Nr 2

* kserokopia potwierdzona przez Wnioskodawcê za zgodnoœæ z orygina³em.
** opinia wymagana w sytuacji gdy powodem ubiegania siê o udzielenie dotacji jest zly stan techniczny wymagaj¹cy niezw³ocznego
podjêcia prac.
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SPRAWOZDANIE
z wykonania prac, na które zosta³a udzielona dotacja
Niniejszym przedstawiam sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania prac przy obiekcie zabytkowym.
1. Sprawozdanie merytoryczne (zwiêz³y opis wykonanych prac, z podaniem zakresu i terminów realizacji
poszczególnych etapów/zadañ).
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Sprawozdanie finansowe.
A. Zestawienie kosztów.
B. Zestawienie faktur
1. Całkowity koszt wykonanych prac
2. W tym koszty pokryte ze środków
własnych
3. W tym koszty pokryte ze środków
pochodzących z innych źródeł (wskazać
źródła)

zł (brutto)
zł (brutto)
Nazwa źródła finansowania

Kwota w zł (brutto)

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

3. Wymagane za³¹czniki do sprawozdania z wykorzystania

L.p.

Łącznie

Wystawca
dokumentu
księgowego

Nr
dokumentu
księgowego

Data

Nazwa
wydatku

Kwota w zł
(brutto)
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œrodków na prace przy obiekcie zabytkowym**:
a) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
prowadzenie prac objêtych wnioskiem***,
b) pozwolenie na budowê***,
c) kosztorys powykonawczy prac ,

d) kopie rachunków i faktur za przeprowadzone prace,
e) protokó³ odbioru prac podpisany przez przedstawicieli
konserwatora zabytków.
4. Ocena sprawozdania.

A. Zakres merytoryczny
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

B. Zakres finansowy
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Cewice, data .................................................

................................................
podpis/y, pieczêæ

** kserokopie potwierdzone przez Wnioskodawcê za zgodnoœæ z orygina³em.
*** o ile dokument nie byl wymagany jako zalacznik do wniosku o udzielenie dotacji
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UCHWA£A Nr VIII/39/07
Rady Gminy Cewice
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie Gminy Cewice.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 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 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214,
poz.1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441) oraz art. 4 ust. 1 i 2
i w nawi¹zaniu do art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzeœnia
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasiêgniêciu opinii
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lêborku uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Dla zapewnienia utrzymania czystoœci i porz¹dku
wprowadza siê „Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Cewice” stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr III/1797 Rady Gminy w Cewicach z
dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Cewice.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
czternastu dni od daty og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Pa³ubicki
Za³¹cznik do uchwa³y
REGULAMIN
utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Cewice
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i
porz¹dku na terenie nieruchomoœci znajduj¹cych siê w gminie
Cewice.
§2
Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
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a) ustawie – rozumie siê przez to ustawê z dnia 13 wrzeœnia
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),
b) w³aœcicielu nieruchomoœci – rozumie siê przez to tak¿e
wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce
nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne
podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœci¹
c) firmie wywozowej – rozumie siê przez to przedsiêbiorcê
posiadaj¹cego wydane przez wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta zezwolenie na prowadzenie
dzia³alnoœci w zakresie odbierania odpadów od w³aœcicieli
nieruchomoœci lub opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych oraz zak³ad
bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹,
d) odpadach komunalnych – rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e
odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych,
pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze
wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do
odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych,
e) odpadach wielkogabarytowych – rozumie siê przez to
takie odpady, które ze wzglêdu na swoje rozmiary lub
masê nie mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach, np. zu¿yte meble, materace itp.,
f) odpadach roœlinnych – rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce na prywatnych lub publicznych terenach
zielonych wskutek ich pielêgnacji oraz uprawiania, a tak¿e
odpady pochodzenia roœlinnego z targowisk oraz k³ody
drzew i ga³êzie zalegaj¹ce na drogach publicznych,
g) odpadach biodegradowalnych – rozumie siê przez to
organiczne sk³adniki odpadów, które ulegaj¹ rozk³adowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
h) odpadach niebezpiecznych – rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, jak np.
œwietlówki i inne lampy rtêciowe, baterie i akumulatory,
przeterminowane leki, przeterminowane œrodki ochrony
roœlin, farby, lakiery i opakowania po nich, rozpuszczalniki
i inne ropopochodne, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i
elektroniczne, wyroby azbestowe i tym podobne odpady
zawieraj¹ce niebezpieczne dla œrodowiska i cz³owieka
sk³adniki lub elementy.
i) nieczystoœciach ciek³ych – rozumie siê przez to œcieki
gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³ywowych,
j) selektywnym zbieraniu odpadów – rozumie siê przez to
zbieranie okreœlonych rodzajów odpadów do przeznaczonych na nie pojemników lub worków
§3
Regulamin obowi¹zuje:
— w³aœcicieli nieruchomoœci,
— wspó³w³aœcicieli,
— u¿ytkowników wieczystych,
— jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu,
— inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœci¹.
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ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci
i porz¹dku na nieruchomoœciach oraz terenach
u¿ytku publicznego
§4
W³aœciciele nieruchomoœci s¹ obowi¹zani do utrzymania
na jej terenie czystoœci, porz¹dku oraz nale¿ytego stanu
sanitarno-higienicznego, poprzez:
a) usuwanie zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych
wzd³u¿ nieruchomoœci do nich przyleg³ych,
b) usuwanie sopli lodu i œniegu z dachów, rynien i innych
czêœci nieruchomoœci, stwarzaj¹cych zagro¿enie dla
przechodniów.
§5
W³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek:
a) wyposa¿enia nieruchomoœci w pojemniki lub kontenery
do gromadzenia odpadów komunalnych drobnych poprzez
ich zakup, wydzier¿awienie od przedsiêbiorstwa wywozowego lub w inny sposób ustalony w drodze umowy
z przedsiêbiorstwem wywozowym; pojemnoœæ pojemników (kontenerów) powinna byæ dostosowana do wielkoœci nieruchomoœci, iloœci przebywaj¹cych osób, rodzaju
dzia³alnoœci,
b) utrzymywanie pojemników lub kontenerów do gromadzenia
odpadów komunalnych w nale¿ytym stanie porz¹dkowym,
sanitarnym i technicznym umo¿liwiaj¹cym korzystanie z
nich bez przeszkód i bez powodowania zagro¿eñ dla
zdrowia u¿ytkowników.
§6
Posiadacze odpadów obowi¹zani s¹ do korzystania z
pojemników do segregacji, zgodnie z ich przeznaczeniem.
§7
1. W³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego uprz¹tniêcia œniegu, lodu, b³ota oraz innych
zanieczyszczeñ z czêœci nieruchomoœci udostêpnionej
do u¿ytku publicznego oraz z chodników przylegaj¹cych
do ich nieruchomoœci.
2. Obowi¹zek uprz¹tniêcia terenów, o których mowa w ust.1,
ze œniegu i lodu powinien byæ realizowany przez:
a) odgarniêcie œniegu i lodu na skraj chodnika, w miejsce
nie powoduj¹ce zak³óceñ ruchu pieszych lub pojazdów;
zakazuje siê odgarniania œniegu i lodu na jezdniê.
b) podjêcie dzia³añ likwiduj¹cych lub co najmniej
ograniczaj¹cych œliskoœæ chodnika, przy czym piasek,
popió³ lub inne materia³y u¿yte do tych celów, nale¿y
uprz¹tn¹æ z chodnika po ustaniu przyczyn ich u¿ycia.
§8
W³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek przekazywania odpadów roœlinnych firmom wywozowym na
zasadach takich jak drobne odpady komunalne. Z obowi¹zku
zwolnieni s¹ w³aœciciele nieruchomoœci, którzy maj¹
mo¿liwoœæ i wykorzystuj¹ odpady we w³asnym zakresie tj.
kompostuj¹ lub w odniesieniu do drewna wykorzystuj¹ je
w celach energetycznych.

§9
1. Mycie samochodów poza myjniami, mo¿e siê odbywaæ
jedynie pod warunkiem stosowania œrodków ulegaj¹cych
biodegradacji, na terenie utwardzonym, z którego
powstaj¹ce œcieki odprowadzane s¹ do kanalizacji
sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodp³ywowych w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie.
Œcieki nie mog¹ byæ bezpoœrednio odprowadzane do
zbiorników wodnych lub do ziemi, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Dopuszcza siê mycie samochodów osobowych na
terenach nie s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego, nie
spe³niaj¹cych warunków okreœlonych w ust. 1, pod
warunkiem stosowania czystej wody bez detergentów,
przy czym nie mo¿e ono powodowaæ uci¹¿liwoœci dla
innych osób korzystaj¹cych z danej nieruchomoœci lub
nieruchomoœci s¹siedniej.
3. DoraŸne naprawy i regulacje pojazdów mechanicznych
poza warsztatami samochodowymi s¹ dopuszczalne tylko
wtedy, gdy nie s¹ uci¹¿liwe dla osób korzystaj¹cych z
danej nieruchomoœci i nieruchomoœci s¹siednich oraz dla
œrodowiska (emisja ha³asu, spalin, powstawanie odpadów
niebezpiecznych, itp.).
§ 10
1. Zabrania siê wrzucania do pojemników na odpady
komunalne: œniegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, gruzu
budowlanego, substancji toksycznych, ¿r¹cych lub
wybuchowych.
2. Zabrania siê wrzucania do pojemników:
1) na szk³o: luster, szyb, szk³a zbrojonego, fajansu,
porcelany, szk³a ¿aroodpornego, œwietlówek, ¿arówek,
nakrêtek, kapsli, korków,
2) na plastik: naczyñ jednorazowych, flamastrów,
przedmiotów zawieraj¹cych czêœci metalowe.
ROZDZIA£ III
Rodzaj i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ
przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomoœci
oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych urz¹dzeñ i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz¹dkowym i technicznym
§ 11
1. Odpady komunalne mog¹ byæ zbierane jedynie w
zamkniêtych i szczelnych pojemnikach (kontenerach),
wy³¹cznie do tego celu przeznaczonych i przystosowanych do mechanicznego wy³adunku.
2. W³aœciciel wyposa¿a nieruchomoœæ w pojemniki
(kontenery) o odpowiedniej liczbie i pojemnoœci,
gwarantuj¹cej ci¹g³oœæ gromadzenia odpadów powstaj¹cych na terenie nieruchomoœci.
3. Minimaln¹ liczbê i wielkoœæ niezbêdnych pojemników
okreœla siê w oparciu o obowi¹zuj¹c¹ w Regulaminie
czêstotliwoœæ wywozu i liczbê osób przebywaj¹cych
w nieruchomoœci, rozumian¹ jako: zamieszka³ych,
zatrudnionych lub obs³ugiwanych (w obiekcie):
a) dla gospodarstw domowych wynosi ona 1 pojemnik 110
dm3/nieruchomoœæ w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej lub gospodarstwach rolniczych,
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b) dla gospodarstw domowych w budynkach wielorodzinnych wynosi ona 1 pojemnik 60dm3/rodzinê,
4. W budynkach, w których zamieszkuje wiêcej ni¿ 20 osób,
iloœæ i wielkoœæ pojemników winna byæ dostosowana do
potrzeb.
5. Dla nieruchomoœci, na której prowadzona jest dzia³alnoœæ
gospodarcza, lub inna dzia³alnoœæ, w wyniku, której
powstaj¹ odpady komunalne, iloœæ i wielkoœæ pojemników
winna byæ dostosowana do potrzeb.
6. Selektywna zbiórka odpadów nadaj¹cych siê do odzysku
obejmuje:
1) szk³o,
2) plastik.
§ 12
1. Odpady z remontów winny byæ gromadzone odrêbnie i
wywo¿one przez przedsiêbiorstwo wywozowe na
podstawie indywidualnego zg³oszenia w³aœcicieli
nieruchomoœci za odrêbn¹ op³at¹.
2. Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów
kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji mo¿e odbywaæ siê
na terenie nieruchomoœci, na której powsta³y, w sposób
nieuci¹¿liwy dla u¿ytkowników s¹siednich nieruchomoœci.
3. Odpady niebezpieczne powstaj¹ce w gospodarstwach
domowych (baterie, akumulatory, lakiery, farby, œwietlówki
i inne) nale¿y wydzielaæ z powstaj¹cych odpadów
komunalnych i przekazywaæ do punktów ich zbiórki.
4. Odpady wielkogabarytowe winny byæ gromadzone w
wyznaczonych miejscach na nieruchomoœci w sposób
nieutrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoœci przez osoby
trzecie, nienaruszaj¹cy estetyki otoczenia i umo¿liwiaj¹cy
swobodny dostêp dla przed-siêbiorcy upowa¿nionego do
zbierania tych odpadów.
5. Przeterminowane leki nale¿y zwracaæ nieodp³atnie do
aptek, które dysponuj¹ odpowiednimi pojemnikami.
6. Odpady segregowane (szk³o, plastik) winny byæ
gromadzone w pojemnikach o pojemnoœci nie mniejszej
ni¿ 1,1 m3.
7. Kosze uliczne winny byæ trwa³e (betonowe, metalowe, z
tworzyw sztucznych), o pojemnoœci nie mniejszej ni¿ 20 l.
§ 13
1. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów
komunalnych na terenie nieruchomoœci powinny byæ
estetyczne, szczelne, wykonane z trwa³ych materia³ów i
zamykane. Urz¹dzenia metalowe powinny posiadaæ
zabezpieczenia antykorozyjne. Pojemniki za wyj¹tkiem
ma³ych koszy ulicznych powinny byæ przystosowane do
roz³adunku mechanicznego.
2. Pojemniki nale¿y ustawiaæ:
a) w granicach nieruchomoœci w miejscu:
— posiadaj¹cym równ¹ i utwardzon¹ powierzchniê,
zabezpieczon¹ przed zbieraniem siê wody i b³ota,
— ³atwo dostêpnym dla ich u¿ytkowników i dla
pracowników przedsiêbiorstwa wywozowego,
b) w sposób nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoœci i
utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoœci oraz osób
trzecich i zgodnie z wymogami § 23 Rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z
2002 r. poz.960).

3. W³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany utrzymywaæ
miejsce ustawienia pojemników w czystoœci i porz¹dku.
4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia
pojemników ponosi w³aœciciel nieruchomoœci.
5. Umiejscowienie publicznych pojemników do gromadzenia
odpadów musi wynikaæ z lokalnego zapotrzebowania.
§ 14
Nieczystoœci ciek³e winny byæ gromadzone w zbiornikach
bezodp³ywowych odpowiadaj¹cych wymaganiom wynikaj¹cym z przepisów odrêbnych, w szczególnoœci ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr
106, poz. 1126 z póŸniejszymi zmianami).

ROZDZIA£ IV
Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów
komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu
nieruchomoœci oraz z terenów przeznaczonych
do u¿ytku publicznego
§ 15
1. Odpady zbierane w pojemnikach powinny byæ usuwane
z terenu nieruchomoœci okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiêbiorstwem – z budynków wielorodzinnych w miarê potrzeb, ale co najmniej raz
w miesi¹cu, natomiast z budownictwa indywidualnego
w miarê potrzeb, ale nie rzadziej ni¿ raz na dwa miesi¹ce.
2. Nieczystoœci ciek³e musz¹ byæ usuwane z nieruchomoœci
z czêstotliwoœci¹ i w sposób gwarantuj¹cy, ¿e nie nast¹pi
wyp³yw ze zbiornika, zw³aszcza wynikaj¹cy z jego
przepe³nienia, a tak¿e zanieczyszczenie powierzchni
ziemi i wód podziemnych.
3. Je¿eli objêtoœæ pojemników nie wystarcza na przyjêcie
rosn¹cej iloœci odpadów komunalnych drobnych, nale¿y
zamówiæ ustawienie dodatkowych pojemników b¹dŸ
zwiêkszyæ czêstotliwoœæ wywozu. Zg³oszenia dokonuje
w³aœciciel nieruchomoœci do firmy wywozowej ³¹cznie ze
zobowi¹zaniem ponoszenia dodatkowych kosztów.
§ 16
1. Odpady z pojemników do segregacji odpadów powinny
byæ usuwane z czêstotliwoœci¹ dostosowan¹ do
pojemnoœci pojemników na te odpady. Niedopuszczalne
jest by pojemniki te ulega³y przepe³nieniu.
2. Odpady biodegradowalne powinny byæ usuwane
z czêstotliwoœci¹ dostosowan¹ do technologii ich
magazynowania.
3. Odpady wielkogabarytowe nale¿y usuwaæ z nieruchomoœci w terminach uzgodnionych z przedsiêbiorc¹.
4. Pojemniki lub kosze ustawione na terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego powinny byæ opró¿niane
w miarê potrzeb wynikaj¹cych z koniecznoœci zachowania
porz¹dku i czystoœci na tych terenach.
5. Opró¿nianie pojemników lub koszy z terenów okreœlonych w ust. 4 powinno byæ zorganizowane tak, by
czynnoœæ ta nie by³a uci¹¿liwa dla korzystaj¹cych z tych
terenów.
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ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych
do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów
oraz inne wymagania wynikaj¹ce
z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 17
1. System gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo
ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%, w
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku
1995.
2. Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹
zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkañców
nieruchomoœci.
§ 18
1. Odpady komunalne odbierane od w³aœcicieli
nieruchomoœci przez podmioty uprawnione podlegaj¹
unieszkodliwianiu lub s¹ przekazywane podmiotom do
odzysku lub recyklingu.
2. Stawki op³at zawarte w umowach podpisanych z
w³aœcicielami nieruchomoœci przez podmiot uprawniony
nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ górne stawki op³at.
3. Gmina podaje do publicznej wiadomoœci wymagania, jakie
musz¹ spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie
zezwoleñ na odbiór odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci; w wymaganiach tych szczegó³owo
okreœla, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji
odpadów przez w³aœcicieli, zasady ich odbioru oraz
dalszego postêpowania z nimi przez przedsiêbiorców.
4. Gmina, wydaj¹c zezwolenie na odbiór odpadów od
w³aœcicieli nieruchomoœci, poprzez okreœlenie szczegó³owych zasad odbioru i postêpowania, zobowi¹zuje
przedsiêbiorców do odbierania wszystkich odpadów
zebranych selektywnie, w tym powstaj¹cych w
gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów
niebezpiecznych.
5. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów
komunalnych oraz osi¹gniêcie poziomów odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest
poprzez selektywne zbieranie ich przez w³aœcicieli
nieruchomoœci i selektywny ich odbiór przez przedsiêbiorców, a w dalszej kolejnoœci przez w³aœciwe postêpowanie z nimi.
6. Miejsca sk³adowania odpadów komunalnych okreœla
Gminny Plan Gospodarki Odpadami.
ROZDZIA£ VI
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe
§ 19
1. Osoby bêd¹ce w³aœcicielami lub opiekunami psów i innych
zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do sprawowania

w³aœciwej opieki nad tymi zwierzêtami, a szczególnoœci:
a) zapobiegaæ uci¹¿liwoœci jak¹ mog¹ powodowaæ
zwierzêta dla innych mieszkañców,
b) eliminowaæ zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi, które
mog¹ powodowaæ zwierzêta,
c) usuwaæ zanieczyszczenia spowodowane przez ich
zwierzêta z terenów przeznaczonych do wspólnego
u¿ytku.
2. W³aœciciel lub u¿ytkownik nieruchomoœci, po której pies
biega swobodnie zobowi¹zany jest umieœciæ w widocznym
miejscu tabliczkê z napisem „ UWAGA Z£Y PIES” i
zabezpieczyæ nieruchomoœæ w taki sposób, aby zapobiec
ewentualnemu wydostania siê poza posesjê.
§ 20
1. Na terenach u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ
wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze
smyczy jest dozwolone tylko w miejscach ma³o uczêszczanych i pod warunkiem, ¿e pies ma kaganiec, a w³aœciciel (opiekun) ma mo¿liwoœæ sprawowania bezpoœredniej
kontroli nad jego zachowaniem.
2. W przypadkach koniecznych w³aœciciele nieruchomoœci
s¹ zobowi¹zani do wyznaczenia miejsc, na które mo¿na
wyprowadzaæ zwierzêta domowe, szczególnie psy, w celu
za³atwienia potrzeb fizjologicznych, w takich przypadkach
miejsca te musz¹ byæ oznaczone i przez zarz¹dców
nieruchomoœci sprz¹tane.
3. Zakazuje siê, wprowadzania psów i innych zwierz¹t do
obiektów u¿ytku publicznego, placówek handlowych lub
gastronomicznych, je¿eli zakaz taki wynika z wyraŸnego
oznakowania dokonanego przez w³aœciciela
nieruchomoœci (placówki lub obiektu).
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje siê do psów – przewodników
osób niewidomych.
§ 21
1. W³aœciciele zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani do
usuniêcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeñ na
klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach
budynków s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego a tak¿e na
terenach u¿ytku publicznego takich jak ulice, chodniki,
skwery, zieleñce, place zabaw dla dzieci itp.
2. Zakazuje siê wprowadzania psów do piaskownic i innych
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy dla dzieci.
§ 22
1. Utrzymuj¹cy gady, p³azy, ptaki i owady w lokalach
mieszkalnych lub u¿ytkowych s¹ zobowi¹zani zabezpieczyæ je przed wydostaniem siê z pomieszczenia.
2. Zwierzêta egzotyczne mog¹ byæ wyprowadzane poza
lokal jedynie na uwiêzi (lub w klatce).
ROZDZIA£VII
Wymagania dotycz¹ce utrzymywania zwierz¹t
gospodarskich na terenach wy³¹czonych
z produkcji rolniczej
§ 23
1. Za zwierzêta gospodarskie uwa¿a siê zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w
szczególnoœci: konie, byd³o, œwinie, owce, kozy, kury,
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kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, perliczki, strusie, króliki,
nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczo³y
oraz inne zwierzêta w rozumieniu przepisów o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich;
2. Zwierzêta gospodarskie powy¿ej limitów okreœlonych wg
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych
uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na
œrodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573, z póŸ. zm) mog¹
byæ hodowane na dotychczas wykorzystywanych na ten
cel oraz nowych terenach pod warunkiem objêcia planem
zagospodarowania przestrzennego.
3. Zwierzêta gospodarskie nie powinny przebywaæ poza
terenem zagród gospodarskich, z wyj¹tkiem miejsc
specjalnie dla nich przeznaczonych np.: ³¹ki, pastwiska,
stawy hodowlane.
4. Zakazuje siê w szczególnoœci przebywania zwierz¹t
gospodarskich na terenie dróg publicznych, ci¹gów
komunikacyjnych oraz wypasania zwierz¹t na poboczach
dróg publicznych.
§ 24
Prowadz¹cy hodowlê zwierz¹t gospodarskich jest
zobowi¹zany zapewniæ:
1. Gromadzenie i usuwanie powstaj¹cych w zwi¹zku
z hodowl¹ odpadów i nieczystoœci w sposób zgodny z
prawem, w tym zw³aszcza z wymaganiami niniejszego
Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu
nieruchomoœci oraz wód podziemnych:
a) do usuwania i magazynowania odchodów pocho-dzenia
zwierzêcego powinny byæ przewidziane urz¹dzenia i
zbiorniki do systemów techno-logicznych
utrzymywania zwierz¹t, zwane zbior-nikami na
gnojowicê i gnojówkê oraz p³yty gnojowe,
b) zbiorniki na p³ynne odchody zwierzêce powinny mieæ
dno i œciany nieprzepuszczalne oraz szczelnie pokryte
p³yt¹ zaopatrzon¹ w otwór wejœciowy i wentylacyjny, a
p³yty gnojowe nieprzepuszczalne.
2. Utrzymywanie i hodowla zwierz¹t powinna byæ usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarsza³a
warunków zdrowotnych, sanitarnych i porz¹dkowych
otoczenia, nie powodowa³a uci¹¿liwych zanieczyszczeñ
powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych uci¹¿liwoœci
dla ludzi przebywaj¹cych w obiektach przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi lub w ich bezpoœ-redniej bliskoœci:
a) usytuowanie budowli rolniczych uci¹¿liwych dla
otoczenia, w szczególnoœci z uwagi na zapylenie,
zapachy, wydzielanie siê substancji toksycznych
powinno uwzglêdniaæ przewa¿aj¹ce kierunki wiatrów,
tak aby przez jak najd³u¿sz¹ czêœæ roku znajdowa³y
siê one po stronie zawietrznej wzglêdem obiektów
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz wzglêdem
obszarów chronionych,
b) budowle rolnicze uci¹¿liwe dla otoczenia powinny byæ
odizolowane od przyleg³ych terenów pasami zieleni
œrednio i wysokopiennej;
3. Ewentualn¹ uci¹¿liwoœæ wynikaj¹c¹ z prowadzonej
hodowli zwierz¹t gospodarskich hodowca powinien

ograniczyæ do granic w³asnej (u¿ytkowanej) nieruchomoœci.
4. Przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarnoepidemiologicznych.
5. Ustala siê minimaln¹ szerokoœæ pasa strefy ochronnej
pomiêdzy uci¹¿liwym obiektem, a s¹siednim najbli¿szym
budynkiem mieszkalnym lub przeznaczonym na pobyt
sta³y ludzi:
— 10 m od zabudowy rodzinnej,
— 50 m od zabudowy wielorodzinnej i obiektów organizacyjnych.
§ 25
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ obiekty
inwentarskie przeznaczone do utrzymywania i hodowli
zwierz¹t gospodarskich, okreœlaj¹ odrêbne przepisy
budowlane. Wybiegi dla zwierz¹t gospodarskich winny byæ
ogrodzone siatk¹ drucian¹ lub innym odpowiednim
ogrodzeniem, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przedostanie siê
zwierz¹t poza obrêb wybiegu.
ROZDZIA£ VIII
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej
deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 26
1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaŸnych
przenoszonych na ludzi i zwierzêta przez szczury i myszy
w przypadku ich wystêpowania na posesjach zobowi¹zuje
siê w³aœcicieli, u¿ytkowników nieruchomoœci, lokali
(wszystkich typów) do przeprowadzania deratyzacji na
terenie posesji.
2. Obowi¹zkowej deratyzacji podlegaj¹ wszystkie obiekty
na terenie gminy (budynki mieszkalne, obiekty
u¿ytecznoœci publicznej, zabudowania gospodarcze,
sklepy, warsztaty, obiekty przemys³owe itp.).
3. Obowi¹zkow¹ deratyzacjê przeprowadza siê w miesi¹cach
marzec – maj nie rzadziej ni¿ raz na trzy lata, a tak¿e w
miarê potrzeb w terminach i na terenach wnioskowanych
przez Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4. Wykonanie deratyzacji nale¿y powierzyæ wyspecjalizowanym firmom i zak³adom deratyzacji.

2115
UCHWA£A Nr VIII/53/07
Rady Gminy w Malborku
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzania statutu gminnej jednostki
organizacyjnej o nazwie Gminny Zespó³ Ekonomiczno
– Administracyjny Szkó³ w Malborku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera h oraz art.40 ust.2
pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i
art.5 ust.9 ustawy z dnia 7 wrzeœnia o systemie oœwiaty
1991 (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.) – Rada Gminy w Malborku uchwala co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Gminnemu Zespo³owi Ekonomiczno – Admini-
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stracyjnemu Szkó³ w Malborku statut, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/213 /2002 i uchwa³a Nr XXXVI/
214/2002 Rady Gminy w Malborku z dnia 9 paŸdziernika
2002 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespo³u
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkó³.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Malbork.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
Micha³ B³achut

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VIII/53/07
Rady Gminy w Malborku
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

STATUT
Gminnego Zespo³u Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkó³ w Malborku
I. Postanowienia ogólne
1. Gminny Zespó³ Ekonomiczno – Administracyjny Szkó³
w Malborku, zwany w dalszej treœci Zespo³em, zosta³
powo³any uchwa³¹ nr XIII/66/95 Rady Gminy w Malborku
z dnia 28 grudnia 1995 r. do obs³ugi administracyjnej
i finansowo – ksiêgowej oœwiatowych jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina
Malbork.
2. Zespó³ posiada siedzibê w Malborku ul. G³ówna 5.
3. Zespó³ dzia³a na podstawie:
— Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
— Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
— Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r ze
zm.),
— Ustawy z dnia 21 marca 1990 r. o pracownikach
samorz¹dowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1593 z zm.),
— Niniejszego statutu.
4. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ Zespo³u sprawuje Wójt Gminy
w Malborku.
5. Zespo³em kieruje kierownik zatrudniony przez ustawowo
uprawniony organ jako pracownik samorz¹dowy na
podstawie umowy o pracê.

II. Cele i przedmiot dzia³ania
1. Celem dzia³ania Zespo³u jest:
1) usprawnienie obs³ugi ekonomiczno – administracyjnej
publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjum, dla
których organem prowadz¹cym jest Gmina w Malborku
– zwanych w dalszej treœci szko³ami;
2) reprezentowanie interesów obs³ugiwanych szkó³ wobec
organów Gminy Malbork, oraz organu sprawuj¹cego
nadzór pedagogiczny;
3) pe³nienie roli centrum informacyjnego w zakresie spraw
administracyjnych, finansowych oraz potrzeb kadrowych obs³ugiwanych szkó³;
4) d¹¿enie do racjonalnego wykorzystania przyznanych
subwencji, dotacji w obs³ugiwanych szko³ach;
5) sporz¹dzanie analiz dotycz¹cych stanu maj¹tkowego,
realizacji planów finansowych, zatrudnienia oraz innych
dziedzin w zakresie oœwiaty i wychowania.
2. Cele powy¿sze Zespó³ realizuje miêdzy innymi poprzez:
1) inicjowanie i opracowywanie projektów usprawnieñ
organizacyjnego funkcjonowania szkó³;
2) organizowanie i prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej, szkoleniowej, oraz banku danych dotycz¹cych
potrzeb obs³ugiwanych szkó³;
3) inicjowanie i koordynowanie wspó³pracy pomiêdzy
dyrektorami szkó³;
4) opracowanie projektów uchwa³ oraz innych aktów
prawa wewnêtrznego w zakresie oœwiaty i wychowania;
5) przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorami szkó³
propozycji inwestycji i remontów;
6) sporz¹dzanie zbiorczych informacji na podstawie
arkuszy organizacyjnych oraz planów finansowych
szkó³;
7) przygotowanie konkursów na stanowisko dyrektora
szkó³;
8) udzielanie pomocy szko³om w opracowaniu planów
finansowych w sposób zapewniaj¹cy jak najefektywniejsze wykorzystanie œrodków;
9) prowadzenie dokumentacji finansowej na podstawie
porozumieñ zawartych ze szko³ami;
10) prowadzenie innych spraw zlecanych przez organ
wykonawczy Gminy w Malborku;
11) przygotowanie dokumentacji zwi¹zanej z awansem
zawodowym nauczycieli;
12) prowadzenie dokumentacji zwi¹zanej z obs³ug¹
pomocy materialnej dla uczniów.
III. Zarz¹dzanie i organizacja
1. Na czele Zespo³u stoi kierownik, którego zatrudnia i
zwalnia ustawowo do tych czynnoœci uprawniony organ
Gminy Malbork.
2. Umowa o pracê z kierownikiem Zespo³u mo¿e byæ zawarta
na czas okreœlony lub nieokreœlony i mo¿e byæ
poprzedzona konkursem, którego tryb i zasady okreœla
Wójt Gminy Malbork.
3. Czynnoœci z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy
wobec kierownika Zespo³u wykonuje Wójt Gminy Malbork.
4. Kierownik kieruje bie¿¹c¹ dzia³alnoœci Zespo³u i repre-
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zentuje go na zewn¹trz, zarz¹dza mieniem Zespo³u, a
tak¿e wykonuje zadania przypisane Wójtowi Gminy,
wynikaj¹ce z przepisów ustawy o systemie oœwiaty na
zasadzie oddzielnego pe³nomocnictwa.
W sprawach zwyk³ego zarz¹du kierownik Zespo³u dzia³a
jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego
przez organ wykonawczy Gminy Malbork.
Kierownikowi Zespo³u mog¹ byæ udzielane przez organ
Gminy Malbork pe³nomocnictwa w zakresie czynnoœci
przekraczaj¹cych zwyk³y zarz¹d.
Kierownik ponosi odpowiedzialnoœæ za ca³okszta³t
dzia³alnoœci Zespo³u, w tym za prawid³owoœæ gospodarki
finansowej oraz rozlicza siê ze swojej dzia³alnoœci przed
Wójtem Gminy Malbork.
Pracownicy Zespo³u s¹ pracownikami samorz¹dowymi i
podlegaj¹ bezpoœrednio kierownikowi Zespo³u.
Szczegó³owe zasady organizacji i funkcjonowania Zespo³u
okreœla regulamin pracy sporz¹dzony przez jego
kierownika i zatwierdzony przez Wójta Gminy Malbork.
IV. Gospodarka finansowa

1. Zespó³ jest jednostk¹ bud¿etow¹, której gospodarka
finansowa prowadzona jest na zasadach okreœlonych w
ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. ze zm.).
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Zespo³u jest roczny plan
finansowy zatwierdzony przez Radê Gminy w Malborku.
3. Zespó³ pokrywa swoje wydatki bezpoœrednio z bud¿etu,
a pobrane dochody odprowadzane s¹ na rachunek bud¿etu
Gminy w Malborku.
4. Kontrolê prawid³owoœci gospodarki finansowej Zespo³u
sprawuje Skarbnik oraz Wójt Gminy Malbork.
5. Zespó³ prowadzi rachunkowoœæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce
przepisy i sporz¹dza na ich podstawie sprawozdawczoœæ
finansow¹.
6. Kierownik Zespo³u odpowiada za dyscyplinê bud¿etow¹.
V. Postanowienia koñcowe
1. Zespó³ u¿ywa pieczêci pod³u¿nej o treœci:
Gminny Zespó³ Ekonomiczno – Administracyjny Szkó³ w
Malborku.
2. Zmiany niniejszego statutu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego nadania.

2116
UCHWA£A Nr VI/55/07
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczó³ki i
wynagrodzenia dla inkasentów z tytu³u poboru
podatków i innych op³at stanowi¹cych dochody gminy
Pszczó³ki.
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm., Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62
poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,
poz. 1806 z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162,

poz.1568 i z 2004 r. Dz.U. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. Nr 102,
poz. 1055, Dz.U. Nr 167,poz. 1759 i z 2005 r. Dz.U. Nr 172,
poz. 1441, Dz.U. Nr 175,poz. 1457 i z 2006 r. Dz.U.Nr 17,
poz. 128 oraz art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz.431 ze
zmianami, oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.z 1991 r.
Nr 9 poz. 31, t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) i art. 8
ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op³acie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635) oraz art. 9 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005
r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rady Gminy Pszczó³ki uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê na terenie gminy Pszczó³ki pobór podatków
i innych op³at stanowi¹cych dochody gminy przez
inkasentów.
§2
Inkasentami ustala siê nastêpuj¹ce osoby fizyczne:
a) So³tys wsi Kolnik,
b) So³tys wsi Kleszczewo,
c) So³tys wsi Pszczó³ki,
d) So³tys wsi Ulkowy,
e) So³tys wsi Ró¿yny,
f) Piekutowski Jaros³aw,
g) So³tys wsi Rêbielcz,
h) So³tys wsi Ostrowite,
j) So³tys wsi ¯elis³awki,
k) Sp³awska Teresa,
l) Kowalska Halina,
³) Uryæ Bo¿ena,
m) Fia³kowska Adriana.
§3
1. Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysokoœci:
1) 2% zainkasowanych kwot od podatników prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, z tytu³u podatków i innych
op³at zwi¹zanych i dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹,
2) 6% zainkasowanych kwot od podatników bêd¹cych
osobami fizycznymi.
§4
Trac¹ moc:
1. Uchwa³a Nr XVI/186/04 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
17 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia inkasentów w
gminie Pszczó³ki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytu³u
poboru podatków i innych op³at stanowi¹cych dochody
gminy Pszczó³ki.
2. Uchwa³a Nr XVIII/212/04 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XVI/
186/04 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 17 listopada 2004 r.,
w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczó³ki
i wynagrodzenia dla inkasentów z tytu³u podatków i innych
op³at stanowi¹cych dochody gminy Pszczó³ki.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Jolanta Przy³ucka

2117
UCHWA£A Nr VIII/48/07
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
bud¿etu za rok 2006.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), po wys³uchaniu opinii
Komisji Rewizyjnej uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Burmistrza Miasta £eby
z wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych
za rok 2006, zamykaj¹ce siê kwotami:
Plan
1. DOCHODY
23.156.396
w tym:
dotacje na zadania zlecone 948.717
2. WYDATKI
32.528.517
w tym:
wydatki na zadania zlecone
948.717

Poz. 2116, 2117, 2118
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Wykonanie
5.302.125
948.717
32.465.490
948.717

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
£eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
Jan Ku¿el

2118
UCHWA£A Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia statutów so³ectw z terenu
gminy Sztum.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. w Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) – Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§1
Uchwala siê statuty so³ectw:
1. Barlewice w brzmieniu za³¹cznika Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
2. Bia³a Góra w brzmieniu za³¹cznika Nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
3. Czernin w brzmieniu za³¹cznika Nr 3 do niniejszej
uchwa³y.
4. ul. Domañskiego w brzmieniu za³¹cznika Nr 4 do
niniejszej uchwa³y.
5. Goœciszewo w brzmieniu za³¹cznika Nr 5 do niniejszej
uchwa³y.
6. Gronajny w brzmieniu za³¹cznika Nr 6 do niniejszej
uchwa³y.
7. Kêpina w brzmieniu za³¹cznika Nr 7 do niniejszej
uchwa³y.
8. Koœlinka w brzmieniu za³¹cznika Nr 8 do niniejszej
uchwa³y.
9. Koniecwa³d w brzmieniu za³¹cznika Nr 9 do niniejszej
uchwa³y.
10. Nowa Wieœ w brzmieniu za³¹cznika Nr 10 do niniejszej
uchwa³y.
11. Piek³o w brzmieniu za³¹cznika Nr 11 do niniejszej
uchwa³y.
12. Pietrzwa³d w brzmieniu za³¹cznika Nr 12 do niniejszej
uchwa³y.
13. Postolin w brzmieniu za³¹cznika Nr 13 do niniejszej
uchwa³y.
14. Parowy w brzmieniu za³¹cznika Nr 14 do niniejszej
uchwa³y.
15. Sztumska Wieœ w brzmieniu za³¹cznika Nr 15 do
niniejszej uchwa³y.
16. Sztumskie Pole w brzmieniu za³¹cznika Nr 16 do
niniejszej uchwa³y.
17. Uœnice w brzmieniu za³¹cznika Nr 17 do niniejszej
uchwa³y.
18. Zajezierze w brzmieniu za³¹cznika Nr 18 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr X/50/90 Rady Miasta i Gminy Sztum
z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie nadania statutu
So³ectwom.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sztum.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Czes³aw Oleksiak
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.

CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5

CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne

1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.

§1

§6

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.

1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych
w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska
wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla mieszkañców so³ectwa,
7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa
a zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.

STATUT SO£ECTWA

§2
So³ectwo Barlewice obejmuje miejscowoœci: Barlewice,
Barlewiczki.
CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie
w
organizowaniu
i
przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji
spo³ecznych projektów uchwa³ Rady Miejskiej w
Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.

CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
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2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9

5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O
sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie wiejskie
lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.

§ 13

§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,

§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za” i
„przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i
urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
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spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu mieszkañców So³ectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys i
jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w
rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami
spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,

2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê
Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona
przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
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3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie w
szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków –Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego i
bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.
CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.

§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni
funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e w
so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych udzia³
w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych
kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
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8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................
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CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie
w
organizowaniu
i
przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji
spo³ecznych projektów uchwa³ Rady Miejskiej w
Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.

Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.

STATUT SO£ECTWA
CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§2
So³ectwo Bia³a Góra obejmuje miejscowoœci: Bia³a Góra,
Wydry, Wygoda.

CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach
okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie
stanowiska wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla
mieszkañców so³ectwa,
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7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.
CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje

Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za”
i „przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto
w zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, termin zebrania,
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2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu mieszkañców So³ectwa
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys i
jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.

§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹
w szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych
przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
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5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê
Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie w
szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci albo
poszczególnych jej cz³onków –Burmistrz zwo³uje zebranie
wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego i
bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.

CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni
funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
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Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa
REGULAMIN

Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e w
so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych udzia³
w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych
kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
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Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.
STATUT SO£ECTWA
CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§2
So³ectwo Czernin obejmuje miejscowoœci: Czernin, Górki,
Szpitalna Wieœ, Cygusy, Ramzy.
CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o
rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.
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CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska
wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla
mieszkañców so³ectwa,
7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa
a zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.
CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,

3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O
sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie wiejskie
lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 120

Poz. 2118

— 9141 —

6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za” i
„przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i
urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z
poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i
protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,

7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu
mieszkañców So³ectwa
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys i
jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w
szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych
przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z
inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w
rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami
spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
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komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê
Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie w
szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,

3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków – Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego i
bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.
CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
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wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni
funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa

2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................

Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.

STATUT SO£ECTWA

REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e w
so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych
udzia³ w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych
kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób, wybranych spoœród uprawnionych
uczest-ników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.

CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a
z organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych
i zleconych.
§2
So³ectwo ul. Domañskiego obejmuje miejscowoœci:
ul. Domañskiego.
CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
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§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.
CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach
okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie
stanowiska wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla
mieszkañców so³ectwa,
7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa
a zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.

CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O
sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie wiejskie
lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
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§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za”
i „przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto
w zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,

7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu
mieszkañców So³ectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys i
jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
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w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w
rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie w
szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków
statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów
dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków –Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego i
bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.
CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
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§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni
funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.

3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych udzia³
w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................

§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e w
so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.

Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.

STATUT SO£ECTWA
CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
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2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§2
So³ectwo Goœciszewo obejmuje miejscowoœci: Goœciszewo, Wêgry.
CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.
CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych
w § 3 § 4, a w tym:

1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli nad
ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych
przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska wyst¹pi
organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ, korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego,
utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym w ramach
obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla mieszkañców
so³ectwa,
7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.
CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
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2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O
sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie wiejskie
lub so³tysa.
Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10

1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za”

i „przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i
urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z
poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i
protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu
mieszkañców So³ectwa
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
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z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys i
jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w
szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów,
spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie w
szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków –Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego i
bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
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8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.

O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.

§ 22

§ 29

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.

CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni
funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.

CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28

Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e w
so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych
udzia³ w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych
kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób, wybranych spoœród uprawnionych
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
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5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
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Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.

STATUT SO£ECTWA
CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§2
So³ectwo Gronajny obejmuje miejscowoœci: Gronajny.

CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,

3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przepro-wadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie
do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.
CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych
w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach
okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie
stanowiska wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla
mieszkañców so³ectwa,
7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa
a zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.
CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
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2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za” i
„przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i
urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z
poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i
protokolanta.
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§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej, 3) zwo³ywanie i
organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu mieszkañców So³ectwa
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys
i jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.

4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych
przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê
Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona
przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
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§ 21

§ 25

1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie w
szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków –Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego i
bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.

1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
§ 26

§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.
CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.

1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni
funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e w
so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych
udzia³ w zebraniu.
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4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................

Poz. 2118

— 9156 —

Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................
Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.

STATUT SO£ECTWA
CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.

4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a
z organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§2
So³ectwo Kêpina obejmuje miejscowoœci: Kêpina.
CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.
CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych
w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska
wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ, korzystania z powierzonego so³ectwu mienia komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie pogorszonym
w ramach obecnego jego przeznaczenia,
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6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla mieszkañców
so³ectwa,
7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.
CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.

6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za”
i „przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto
w zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
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1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z
poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu mieszkañców So³ectwa
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys i
jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.

§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w
szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych
przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z
inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w
rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami
spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
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§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê
Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie
w szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków –Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego i
bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.

CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni
funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
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REGULAMIN

Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e w
so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych udzia³
w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych
kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................
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Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................

Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.
STATUT SO£ECTWA
CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§2
So³ectwo Koœlinka obejmuje miejscowoœci: Koœlinka.
CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.
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CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach
okreœlonych w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska
wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla
mieszkañców so³ectwa,
7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa
a zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.
CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,
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5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za” i
„przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i
urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z
poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i
protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu

spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu mieszkañców So³ectwa.
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys i
jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w
szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych
przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z
inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w
rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami
spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
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2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê
Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona
przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.

3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie w
szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków – Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego i
bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.
CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
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§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni
funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa

8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................

Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................
Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.

REGULAMIN
STATUT SO£ECTWA
Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e w
so³ectwie uprawnione do g³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych
udzia³ w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§2
So³ectwo Koniecwa³d obejmuje miejscowoœci: Koniecwa³d,
Grzêpa, Goraj, PGR Koniecwa³d, Polanka.
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CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.

dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa
a zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.
CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8

§6

1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9

1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych
w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach
okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie
stanowiska wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla mieszkañców so³ectwa,
7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od

CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.
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charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z
poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za” i
„przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i
urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.

1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu mieszkañców So³ectwa
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys i
jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.

§ 14

§ 16

1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, termin zebrania,

So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.

§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
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§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w
szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej
w Sztumie so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta
z mienia komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak
równie¿ swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego
Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.

5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê
Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie w
szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków – Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
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3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.

Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa
REGULAMIN

CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni
funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.

Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e
w so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych udzia³
w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych
kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................

Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................
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Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.

CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5

CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne

1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.

§1

§6

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a
z organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i
zleconych.

1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach
okreœlonych w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach
okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie
stanowiska wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla
mieszkañców so³ectwa,
7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa
a zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.

STATUT SO£ECTWA

§2
So³ectwo Nowa Wieœ obejmuje miejscowoœci: Nowa Wieœ.
CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.

CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
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1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9

4) odebranie g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za” i
„przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i
urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.

1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,

§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13

§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z
poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i
protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
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6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu mieszkañców So³ectwa
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys i
jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w
szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych
przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z
inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w
rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,

2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej,
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê
Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie
w szczególnoœci:
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1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków –Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego i
bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.

wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni
funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa
REGULAMIN

CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca

Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e
w so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych
udzia³ w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
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1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................
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Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................

Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.

CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.
CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5

CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne

1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.

§1

§6

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a
z organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i
zleconych.
§2

1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska
wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,

STATUT SO£ECTWA

So³ectwo Piek³o obejmuje miejscowoœci: Piek³o.
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6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla mieszkañców
so³ectwa,
7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.
CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.

Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za” i
„przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i
urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
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§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu mieszkañców So³ectwa
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.

3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys i
jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej,
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
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zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê
Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona
przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie w
szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków – Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego i
bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub

wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.
CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e
w drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y
o odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
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§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa

Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.
STATUT SO£ECTWA

REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e
w so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych udzia³
w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................

Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................

CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§2
So³ectwo Pietrzwa³d obejmuje miejscowoœci: Pietrzwa³d,
PGR Pietrzwa³d.
CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.
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CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach
okreœlonych w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska
wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla mieszkañców so³ectwa,
7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa
a zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.
CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
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4) odebranie g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za” i
„przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i
urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z
poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i
protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,,,,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu mieszkañców So³ectwa
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys
i jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych
przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
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2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania oraz
regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej. Za³¹cznik Nr 1
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê
Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona
przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.

3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie w
szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków – Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.
CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
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§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e byæ
uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e
w drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y
o odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.

8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza siê wybory
Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................

§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa

Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................
Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.

REGULAMIN

STATUT SO£ECTWA

Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e
w so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych
udzia³ w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a
z organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych
i zleconych.
§2
So³ectwo Postolin obejmuje miejscowoœci: Postolin,
ZR Postolin, Polaszki, Michorowo.
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CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.
CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych
w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach
okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie
stanowiska wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla
mieszkañców so³ectwa,

7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.
CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
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Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O
sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie wiejskie
lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za”
i „przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto
w zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.

1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z
poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu
mieszkañców So³ectwa,
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys
i jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.

§ 14

§ 16

1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:

So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
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§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych
przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.

5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê
Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie w
szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków – Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
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3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.

Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa
REGULAMIN

CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e
w drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y
o odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.

Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e
w so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych udzia³
w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................

Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................
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Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.

CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5

CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne

1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.

§1

§6

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.

1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach
okreœlonych w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska
wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla
mieszkañców so³ectwa,
7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa
a zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.

STATUT SO£ECTWA

§2
So³ectwo Parowy obejmuje miejscowoœci: Parowy.
CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.

CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
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2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,

5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za”
i „przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto
w zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków
z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
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6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu
mieszkañców So³ectwa
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa
z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys
i jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹
w szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,

2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej,
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
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3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie w
szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków – Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.
CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.

§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y
o odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e
w so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych
udzia³ w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
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8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................
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Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................
Za³¹cznik Nr 15
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.

STATUT SO£ECTWA
CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a
z organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych
i zleconych.
§2
So³ectwo Sztumska Wieœ obejmuje miejscowoœci:
Sztumska Wieœ, ZR Sztumska Wieœ.

CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.
CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych
w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach
okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie
stanowiska wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla mieszkañców so³ectwa,
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7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.
CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje

Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za”
i „przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto
w zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
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1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z
poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu
mieszkañców So³ectwa
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys i
jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.

§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
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5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê
Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie w
szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków –Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.

3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.
CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni
funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
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do statutu so³ectwa
REGULAMIN

Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e
w so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych udzia³
w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................
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Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................

Za³¹cznik Nr 16
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.
STATUT SO£ECTWA
CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a
z organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych
i zleconych.
§2
So³ectwo Sztumskie Pole obejmuje miejscowoœci:
Sztumskie Pole.
CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.
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CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.
§6
1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach
okreœlonych w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach
okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie
stanowiska wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla
mieszkañców so³ectwa,
7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa
a zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.
CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,

2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,
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5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za” i
„przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w
zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i
urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z
poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania
Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu mieszkañców So³ectwa
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys i
jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych
przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
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2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów,
spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê
Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.

3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie
w szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków –Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.
CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
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§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni
funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska
w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa

8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................

Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................
Za³¹cznik Nr 17
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.

REGULAMIN

STATUT SO£ECTWA

Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e
w so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych
udzia³ w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z
organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.
§2
So³ectwo Uœnice obejmuje miejscowoœci: Uœnice, Parpary,
Witki.
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CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.

7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa a
zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.
CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8

§6

1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9

1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie stanowiska
wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla
mieszkañców so³ectwa,

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje

CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5
1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.
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Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.

1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z
poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15

1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za”
i „przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto
w zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.

1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu mieszkañców So³ectwa
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys i
jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.

§ 14

§ 16

1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:

So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.

§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,
5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
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§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych
przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:
1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej,
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.

5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
3. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie
w szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
4. Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
5. W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków – Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
6. Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego
i bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
7. Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
8. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
9. Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
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3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.

Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa
REGULAMIN

CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e
w drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y
o odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która
pe³ni funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29

Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e
w so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych udzia³
w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.

Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.

So³tys
.................................

Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................
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Za³¹cznik Nr 18
do Uchwa³y Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2007 r.

CZÊŒÆ III
Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§5

CZÊŒÆ I
Postanowienia ogólne

1. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie jako organ uchwa³odawczy,
2) so³tys jako organ wykonawczy.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ stale lub doraŸne
komisje, okreœlaj¹c zakres ich dzia³ania i kompetencje.

§1

§6

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ tworzon¹ przez Radê
Miejsk¹ w Sztumie w drodze uchwa³y na zasadach
okreœlonych w statucie gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych ustaw.
3. W zakresie realizacji zadañ w³asnych so³ectwo dzia³a
samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu,
który w szczególnoœci okreœla:
1) organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jej organów,
3) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego
organów.
4. Zgodnie z przepisami prawa, so³ectwo wspó³dzia³a z organami gminy w wykonaniu zadañ w³asnych i zleconych.

1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach
okreœlonych w § 3 § 4, a w tym:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej, sprawowanie kontroli
nad ich dzia³alnoœci¹ oraz ich odwo³ywanie,
2) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach
okreœlonych przepisami prawa, lub gdy o zajêcie
stanowiska wyst¹pi organ gminy,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie realizacji zadañ
bêd¹cych w kompetencji so³ectwa,
4) podejmowanie uchwa³ o podjêciu dzia³alnoœci
gospodarczej o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
5) podejmowanie uchwa³ w zakresie zarz¹du mieniem
komunalnym w ramach przyznanych uprawnieñ,
korzystania z powierzonego so³ectwu mienia
komunalnego, utrzymania mienia w stanie nie
pogorszonym w ramach obecnego jego przeznaczenia,
6) wyra¿anie opinii w sprawach ¿ywotnych dla
mieszkañców so³ectwa,
7) podejmowanie uchwa³ wnioskuj¹cych do rady gminy
dotycz¹cych organizacji i zakresu dzia³ania so³ectwa
a zw³aszcza:
a) zmiany kompetencji,
b) struktury organów so³ectwa,
c) granic so³ectwa,
d) utworzenie innej jednostki pomocniczej,
e) zmian zasad i form uczestnictwa so³tysa w pracach
rady gminy.

STATUT SO£ECTWA

§2
So³ectwo Zajezierze obejmuje miejscowoœci: Zajezierze.
CZÊŒÆ II
Organizacja i zakres dzia³ania so³ectwa
§3
Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie sprawy
publicznie o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami
lub statutem gminy na rzecz innych podmiotów.
§4
So³ectwo realizuje swoje zadania poprzez dzia³ania we
wspó³pracy z organami gminy organizacjami spo³ecznymi,
politycznymi i gospodarczymi polegaj¹ce w szczególnoœci
na:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3. wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych
projektów uchwa³ Rady Miejskiej w Sztumie,
4. wystêpowaniu z wnioskami do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwoœci mieszkañców so³ectwa,
5. wspó³pracy z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6. ustalaniu zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
zebraniami wiejskimi.

CZÊŒÆ IV
Zasady zwo³ywania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§7
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnione s¹ osoby,
które w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami
So³ectwa i posiadaj¹ prawo g³osowania.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego
poweŸmie w¹tpliwoœci, czy dana osoba przyby³a na
Zebranie i jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ lub
udzielenia ustnych wyjaœnieñ.
3. Zebranie powinno byæ zwo³ane nie póŸniej ni¿ w 14-stym
dniu po z³o¿eniu wniosku.
§8
1. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje
nastêpuj¹ce prawa:
1) udzia³ w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
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2) zadawanie pytañ So³tysowi i cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom gminy,
3) ¿¹danie utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1-3,
4) udzia³ w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach So³ectwa.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje So³tysowi oraz
grupie dziesiêciu sta³ym mieszkañcom uczestnikom
Zebrania Wiejskiego.
§9
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie Burmistrza Miasta i Gminy lub Rady
Miejskiej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu wiejskim.
3. W przypadku odmowy zwo³ania zebrania przez so³tysa
uprawnienie to przechodzi na Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sztumie lub Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co najmniej
1/10 osób uprawnionych.
5. Je¿eli w Zebraniu Wiejskim nie bierze udzia³u wymagana
iloœæ osób uprawnionych, to po up³ywie 30 minut So³tys
wyznacza drugi termin.
Zebranie w drugim terminie odbywa siê bez wzglêdu na
liczbê osób w nim uczestnicz¹cych.
6. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz w zale¿noœci od
charakteru sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
7. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
8. G³osowanie jest jawne, chyba ¿e zebranie postanowi
inaczej.
9. G³osowanie nad wnioskami personalnymi jest zawsze
tajne.
§ 10
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoœæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego
Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu
z cz³onków Rady So³eckiej, obradom przewodniczy
cz³onek Rady So³eckiej wybrany przez zebranie.
§ 11
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia
do decydowania o:
1) kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych
mówców,
2) udzielenia g³osu poza kolejnoœci¹,
3) okreœlenia iloœci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebranie g³osu,

5) zamkniêcia dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹dania okreœlonego zachowania od uczestników
Zebrania.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie mo¿e odmówiæ Zebraniu
Wiejskiemu poddania pod g³osowanie wniosku, jeœli jego
przedmiot odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§ 12
So³tys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3
przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 13
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwa³y organów
So³ectwa zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci g³osów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby g³osów „za”
i „przeciw”, na wniosek mieszkañca So³ectwa uczestnicz¹cego w Zebraniu, g³osowanie mo¿na jednokrotnie
powtórzyæ. W razie nie uzyskania wymaganej wiêkszoœci
g³osów uchwa³a, wniosek lub kandydatura nie zostaje
przyjêta.
3. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ radni Rady
Miejskiej oraz osoby wyznaczone przez Burmistrza dla
referowania spraw i udzielania wyjaœnieñ. Ponadto
w zebraniu mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji
i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot
obrad.
§ 14
1. Z ka¿dego zebrania mieszkañców sporz¹dza siê protokó³,
który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce, termin zebrania,
2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór sekretarza
zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich
stanowisk,
4) stwierdzenia przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie so³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z
poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ i dyskusji oraz
sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
8) podjête na zebraniu uchwa³y,
9) podpis prowadz¹cego zebrania wiejskiego i protokolanta.
§ 15
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz inne
zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów
gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) przewodniczenie Radzie So³eckiej,,,,
3) zwo³ywanie i organizowanie Zebrania Wiejskiego oraz
przewodniczenie jego obradom,
4) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
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6) potwierdzenie okolicznoœci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa
oraz wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi dzia³añ
interwencyjnych w tym zakresie,
7) wykonywanie uchwa³ organów gminy,
8) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych,
9) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej bez prawa
g³osowania zg³aszanie wniosków w imieniu mieszkañców So³ectwa
10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci
So³ectwa,
11) sk³adanie corocznych i kadencyjnych sprawozdañ ze
swojej dzia³alnoœci na Zebraniu Wiejskim,
12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do so³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, miêdzy
innymi, w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
informowanie Burmistrza o klêskach ¿ywio³owych.
13) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w so³ectwie,
14) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych
okresowo przez Burmistrza,
15) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku.
3. Oœwiadczenie woli w imieniu so³ectwa sk³ada so³tys i
jeden cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ upowa¿niony.
§ 16
So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 17
1. W zakresie okreœlonym w § 17 ust. 2 pkt 2-3 dzia³alnoœæ
So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Rada so³ecka ma
charakter opiniodawczy i doradczy.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Czynnoœci o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) zastêpowanie So³tysa na podstawie jego upowa¿nienia
w realizacji zadañ okreœlonych w § 10, przez cz³onka
Rady na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa,
2) zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,
3) upowszechnienie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
4) opracowywanie uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
5) wykonanie uchwa³ zebrania,
6) wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
7) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Przekazanie so³ectwu mienia gminnego wymaga zgody:

1) Burmistrza i nastêpuje w drodze umowy zawartej
pomiêdzy so³ectwem, a Miastem i Gmin¹ na wniosek
Rady So³eckiej na okres do 3 lat,
2) Rady Miejskiej, gdy przekazanie mienia gminy
nastêpuje na okres powy¿ej 3 lat.
6. W zakresie okreœlonym uchwa³ami Rady Miejskiej w Sztumie
so³ectwo swobodnie zarz¹dza i korzysta z mienia
komunalnego przydzielonego mu przez Radê jak równie¿
swobodnie dysponuje dochodami uzyskanymi z tego Ÿród³a.
7. So³ectwo nie mo¿e zmieniaæ przeznaczenia, ani zbywaæ
przydzielonego mu mienia komunalnego.
CZÊŒÆ V
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§ 18
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres odpowiadaj¹cy kadencji Rady Miejskiej, w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy zebrania uprawnieni do g³osowania.
3. Po up³ywie kadencji, So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
§ 19
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza w drodze
uchwa³y Rady Miejskiej nie póŸniej ni¿ 6 miesiêcy od
dnia wyborów do rady gminy.
2. Zebranie Wiejskie dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
zwo³uje Burmistrz okreœlaj¹cy porz¹dek obrad zebrania
oraz regulamin wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Kadencja so³tysa trwa 4 lata.
4. Po up³ywie kadencji so³tys pe³ni sw¹ funkcjê do dnia
wyboru swego nastêpcy.
5. Uchwa³a, o jakiej mowa w ust. 1, podlega og³oszeniu na
tablicach og³oszeñ.
§ 20
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ Komisjê Skrutacyjn¹.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ
na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
4. Do zadañ Komisji nale¿y przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
przeprowadzenie g³osowania, ustalenie i og³oszenie jego
wyników oraz sporz¹dzenie protoko³u o wynikach
wyborów. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji.
§ 21
1. So³tys i Rada So³ecka mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie
przed up³ywem kadencji.
2. Prawo zg³oszenia wniosku o odwo³anie so³tysa lub Rady
So³eckiej przys³uguje:
1) Radzie Miejskiej,
2) Burmistrzowi,
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3) Organizacji spo³ecznej, stowarzyszeniom, instytucji
gospodarczej b¹dŸ spó³dzielczej dzia³aj¹cej na terenie
so³ectwa,
4) Mieszkañcom so³ectwa, uprawnionych do g³osowania,
których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.
Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie
w szczególnoœci:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków statutowych,
2) niewykonywania uchwa³ zebrania wiejskiego,
3) wskazuj¹ce na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej.
Wnioski o odwo³anie kierowane s¹ do Burmistrza.
W celu odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej w ca³oœci
albo poszczególnych jej cz³onków – Burmistrz zwo³uje
zebranie wiejskie ustalaj¹c: miejsce, dzieñ, godzinê
zebrania.
Odwo³anie nastêpuje w trybie g³osowania tajnego i
bezpoœredniego. W tym celu zebranie powo³uje komisjê
skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia
g³osowania odwo³awczego.
Wyniki uchwa³y zebrania wyborczego podaje siê do
wiadomoœci mieszkañcom so³ectwa.
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ rezygnacjê
z pe³nionej funkcji w czasie kadencji.
Z³o¿enie rezygnacji lub inne wa¿ne przyczyny powoduj¹ce
niemo¿noœæ sprawowania urzêdu przez So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej jest równoznaczne z zarz¹dzeniem przez Radê Gminy wyborów uzupe³niaj¹cych na
wymienione funkcje.
§ 22

1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych funkcji
– Burmistrz w terminie 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory
uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § 18-20.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej przeprowadza So³tys informuj¹c o tym
Burmistrza.
CZÊŒÆ VI
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa
§ 23
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest na
podstawnie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 24
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada
Miejska i Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik
Gminy.
§ 25
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.
2. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi
uchwa³y Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.

3. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka
Burmistrz.
§ 26
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza.
2. W przypadkach okreœlonych w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin
za³atwienia.
§ 27
1. W razie powtarzaj¹cego siê naruszenia prawa przez
So³tysa, Rada Miejska, na wniosek Burmistrza mo¿e w
drodze uchwa³y odwo³aæ So³tysa.
2. W przypadku podjêcia przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
odwo³aniu So³tysa, Burmistrz wyznacza osobê, która pe³ni
funkcjê So³tysa do czasu wyboru nowego So³tysa.
CZÊŒÆ VII
Postanowienia koñcowe
§ 28
O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic i nazwy so³ectwa decyduje Rada Miejska w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 29
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska.
§ 30
Statut podlega og³oszeniu w sposób przewidziany dla
publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 1
do statutu so³ectwa
REGULAMIN
Zebrania Wiejskiego So³ectwa ................................
dotycz¹cy wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
1. W zebraniu bior¹ udzia³ osoby stale zamieszka³e
w so³ectwie uprawnione do G³osowania.
2. W zebraniu mog¹ wzi¹æ udzia³ inne zaproszone osoby
bez prawa g³osowania.
3. Zebranie jest prawomocne przy udziale 1/10 osób
uprawnionych do g³osowania w so³ectwie (ogó³em:
..................... tj. ..................osób), w przypadku braku
wymaganej frekwencji zebranie zwo³uje siê w drugim
terminie. Zebranie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne bez wzglêdu na iloœæ osób bior¹cych
udzia³ w zebraniu.
4. Zebranie otwiera i przewodniczy obradom radny wybrany
w okrêgu, do którego nale¿y so³ectwo lub inny radny
wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Zebranie obraduje zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem
obrad.
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6. Na wniosek przewodnicz¹cego zebranie wybiera siê
Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zg³oszonych
kandydatów na so³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
8. Po przyjêciu przedstawionych kandydatów Komisja
Skrutacyjna przeprowadza wybory.
1) Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej
3 osób, wybranych spoœród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej.
2) Do zadañ komisji nale¿y:
— przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyboru,
— og³oszenie wyników wyboru,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyboru.
3) Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
4) W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania
wyboru so³tysa. W drugiej kolejnoœci przeprowadza
siê wybory Rady So³eckiej.
5) Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.
6) Wyboru so³tysa i wyboru cz³onków Rady so³eckiej
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
9. Protokó³ z zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy zebrania
i so³tys.
10. Niniejszy regulamin obowi¹zuje tylko w czasie trwania
dzisiejszego zebrania.
So³tys
.................................
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Przewodnicz¹cy zebrania
.....................................

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê wójtowi Gminy Malbork.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
Micha³ B³achut
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/63/07
Rady Gminy Malbork
z dnia 23 maja 2007r.

STATUT
Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu, Rekreacji,
Turystyki i Zdrowia w Malborku
Rozdzia³ l
Postanowienia ogólne
§1
Gminny Oœrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki
i Zdrowia dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, póz. 1014 z póŸn. zm.).
2. Ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1991 r o organizowaniu
prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (Dz. U. z 1997 r.
110, póz. 721 z póŸn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póŸn. zm.).
4. Niniejszego statutu.
§2

2119
UCHWA£A IX/63/07
Rady Gminy Malbork
z dnia 23 maja 2007 r.
w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu
Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu, Rekreacji Turystyki
i Zdrowia w Malborku.
§1
W oparciu o treœæ Uchwa³ Rady Gminy Malbork Nr XXXIX/
242/2006 z dnia 24 luty 2006 r.w sprawie zmiany Uchwa³y
Nr VIII/46/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie nadania
aktu za³o¿ycielskiego i uchwalenia Statutu Gminnego
Oœrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia
i Nr XXXXIV/282/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie
zmiany Uchwa³y Nr VIII/46/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie nadania aktu za³o¿ycielskiego i uchwalenia
Statutu Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu, Rekreacji,
Turystyki i Zdrowia uchwala siê tekst jednolity Statutu
Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki
i Zdrowia w Malborku, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

1. Gminny Oœrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki
i Zdrowia swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmuje obszar Gminy
Malbork.
2. Siedzib¹ Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu, Rekreacji
Turystyki i Zdrowia jest budynek administracyjny Urzêdu
Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork.
§3
Gminny Oœrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki
i Zdrowia korzysta z fachowej pomocy jednostek wojewódzkich i innych organizacji.
§4
Gminny Oœrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki
i Zdrowia u¿ywa pieczêci pod³u¿nej w pe³nym brzmieniu
z adresem siedziby.
Rozdzia³ II
Cel i przedmiot dzia³ania
§5
1. Gminny Oœrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki
i Zdrowia realizuje zadania w dziedzinie tworzenia, ochrony
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kultury, wychowania, edukacji, reklamy gminy, sportu
masowego, rekreacji, turystyki i zdrowia.
2. Gminny Oœrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki
i Zdrowia prowadzi wielokierunkow¹ dzia³alnoœci¹ na
podstawie w³asnego spo³ecznie akceptowanego programu.

3. Dyrektora Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu, Rekreacji,
Turystyki i Zdrowia powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy.
Rozdzia³ IV
Gospodarka Finansowa

§6

1. Gminny Oœrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki
i Zdrowia gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹
czêœci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê
w ramach posiadanych œrodków, kieruj¹c siê zasadami
efektywnoœci ich wykorzystania.
2. W sk³ad maj¹tku Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu,
Rekreacji, Turystyki i Zdrowia wchodz¹ œwietlice wiejskie
w Stogach, Lasowicach Wielkich, Szawa³dzie, Tragaminie,
Kraœniewie, Kamienicy, Cisach i Koœcieleczkach i obiekty
sportowe. oraz inne obiekty przekazane przez Gminê do
prowadzenia dzia³alnoœci statutowej.
3. Podstaw¹ gospodarki finansowej Gminnego Oœrodka
Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia jest plan
dzia³ania Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu, Rekreacji,
Turystyki i Zdrowia, zatwierdzony przez Dyrektora z
zachowaniem dotacji organizatora.
4. Plan Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu, Rekreacji,
Turystyki i Zdrowia zawiera w miarê potrzeb: plan us³ug,
plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji
œrodków trwa³ych oraz plan inwestycji.

Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Gminnego Oœrodka
Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w zakresie
kultury, sportu, rekreacji, turystyki i zdrowia nale¿y:
1. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z
zakresu ochrony dóbr kultury.
2. Realizacja zadañ gminy z zakresu kultury, sportu,
turystyki, rekreacji i zdrowia.
3. Planowanie remontów bie¿¹cych i kapitalnych placówek
kulturalnych i sportowych.
4. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami poszczególnych œwietlic wiejskich, maj¹tkiem, a tak¿e zapewnienie wyposa¿enia placówek w specjalistyczny sprzêt.
5. Realizacja zadañ w dziedzinie upowszechniania kultury,
dzia³alnoœci ruchu spo³eczno – kulturalnego, rozwoju
uczestnictwa oraz uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu
kulturalnym gminy.
6. Koordynacja dzia³alnoœci kulturalnej na terenie gminy
w œwietlicach wiejskich i innych placówkach kulturalno
– oœwiatowych.
7. Podejmowanie dzia³añ na rzecz spo³ecznego ruchu
kulturalnego, zapewnianie warunków do rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego, pomaganie
miejscowym twórcom ludowym, udzielanie pomocy
w organizowaniu us³ug artystycznych i kulturalnych,
wystaw i innych imprez spo³eczno – kulturalnych.
8. Realizacja zadañ gminy z zakresu kultury fizycznej,
w tym sportu, rekreacji i wypoczynku za wyj¹tkiem
pracowniczych ogródków dzia³kowych.
9. Realizacja zadañ w dziedzinie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz uczestnictwa mieszkañców
w ¿yciu rekreacyjno – sportowym gminy.
10. Sprawowanie nadzoru nad obiektami rekreacyjno –
sportowymi, maj¹tkiem, a tak¿e zapewnienie wyposa¿enia tych obiektów w odpowiedni sprzêt.
11. Tworzenia i utrzymania oraz przekszta³cania i likwidacji
zak³adów opieki zdrowotnej – zgodnie z zadaniami
wynikaj¹cymi z przepisów obowi¹zuj¹cych aktów
prawnych.

Rozdzia³ III
Organizacja Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu,
Rekreacji, Turystyki i Zdrowia
§7
1. Gminny Oœrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki
i Zdrowia jest instytucj¹ kultury w rozumieniu ustawy z dnia
25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoœci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123).
2. Dzia³alnoœci¹ Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu,
Rekreacji, Turystyki i Zdrowia kieruje i reprezentuje
instytucjê na zewn¹trz Dyrektor.

§8

§9
1. Gminny Oœrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i
Zdrowia pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoœci i
zobowi¹zania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu,
Rekreacji, Turystyki i Zdrowia s¹ wp³ywy z prowadzonej
dzia³alnoœci oraz najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych, dotacje z bud¿etu, œrodki otrzymane od
osób fizycznych i prawnych oraz innych Ÿróde³.
3. Gminny Oœrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i
Zdrowia mo¿e, w granicach przewidzianych prawem,
pobieraæ op³aty za us³ugi i wydawnictwa, a wp³ywy
przeznaczyæ na dzia³alnoœæ statutow¹.
§ 10
Gminny Oœrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i
Zdrowia tworzy zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych
na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 11
Organizacjê wewnêtrzn¹ Gminnego Oœrodka Kultury,
Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia okreœla regulamin
organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasiêgniêciu opinii
Rady Gminy Malbork oraz opinii dzia³aj¹cych w niej
organizacji zwi¹zkowych.
§ 12
Zmiany postanowieñ statutu wymagaj¹ podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy Malbork.
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§ 13

§3

Postanowienia niniejszego statutu wchodz¹ w ¿ycie na
zasadach okreœlonych w uchwale.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
Micha³ B³achut

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
Micha³ B³achut

2120

2121

UCHWA£A Nr IX/64/07
Rady Gminy Malbork
z dnia 23 maja 2007 r.

UCHWA£A Nr IX/68/07
Rady Gminy Malbork
z dnia 23 maja 2007 r.

w sprawie op³at za zajêcie pasa drogowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), oraz art. 40
ust.3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838,
zmiany: Dz. U. Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371;
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554,
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216,
poz.1826, z 2003 r. Nr 80, poz.721, Nr 80, poz.717, Nr 200,
poz. 1953) Rada Gminy Malbork uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê nastêpuj¹ce op³aty za zajêcie pasa drogowego:
1. Zajêcie pobocza drogi, dziennie od 1 m2 powierzchni –
0,25 z³.
2. Zajêcie jezdni lub chodnika, dziennie od 1 m2 powierzchni
– 0,50 z³.
3. Zajêcie powy¿ej 20% powierzchni jezdni, dziennie od
1 m2 powierzchni – 1,00 z³.
4. Ca³kowite zajêcie jezdni, dziennie od 1 m2 powierzchni
– 2,00 z³.
5. Utrudnienia w ruchu na pasie drogowym, dziennie –
100,00 z³.
6. Ca³kowite zamkniêcie drogi, dziennie – 200,00 z³.
7. Umieszczenie w pasie drogowym poza obszarem
zabudowanym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania drogami
i potrzebami ruchu drogowego zajêtych przez rzut poziomy
urz¹dzeñ, rocznie od 1 m2 powierzchni – 10,00 z³.
8. Umieszczenie w pasie drogowym w obszarze
zabudowanym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania drogami
i potrzebami ruchu drogowego zajêtych przez rzut poziomy
urz¹dzeñ, rocznie od 1 m2 powierzchni – 20,00 z³.
9. Umieszczenie reklamy w obrêbie pasa drogowego,
dziennie od 1 m2 powierzchni – 1,00 z³.
10. Umieszczenie obiektu handlowego i us³ugowego
w obrêbie pasa drogowego, dziennie od 1 m2 powierzchni
– 0,10 z³.
11. Umieszczenie parkingu na prawach wy³¹cznoœci
w obrêbie pasa drogowego, dziennie od 1 m2 powierzchni
– 0,30 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Malbork.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIX/166/2005 Rady
Gminy Malbork z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
przyjêcia „Programu ochrony œrodowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Malbork na lata
2004 – 2011”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada Gminy Malbork uchwala, co
nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXIX/166/2005 Rady Gminy Malbork z dnia
31 marca 2005 r. w sprawie przyjêcia „Programu ochrony
œrodowiska waz z planem gospodarki odpadami dla Gminy
Malbork na lata 2004 – 2011” wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
§2
§ 2 otrzymuje brzmienie:
Ust. 1. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Malbork do
sporz¹dzania, co dwa lata raportu z wykonania „Programu
Ochrony Œrodowiska” i przedstawienia go Radzie Gminy
Malbork.
Ust. 2. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Malbork do
sporz¹dzania, co dwa lata raportu z wykonania „Planu
gospodarki odpadami” i przedstawienia go Zarz¹dowi Powiatu
Malborskiego oraz Radzie Gminy Malbork.
§3
Ust. 1. Do za³¹cznika nr 2 ,,Plan Gospodarki Odpadami”
do rozdzia³u 3. Stan Gospodarki Odpadami Sektora
Gospodarczego, podrozdzia³u 3.6.5. Odpady z demonta¿u,
przegl¹dów i konserwacji pojazdów grupa 16, pkt 3.
Wyeksploatowane pojazdy kod 16 01 04 wpisuje siê:
Na terenie gminy Malbork w 2007 r. w miejscowoœci
Tragamin przewiduje siê prowadzenie inwestycji: stacja
demonta¿u pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Ust. 2. Do za³¹cznika nr 2 ,,Plan Gospodarki Odpadami”
do rozdzia³u 8. Projektowany system gospodarki odpadami
sektora komunalnego, podrozdzia³u 8.7. Sortownia odpadów
opakowaniowych wpisuje siê:
Na terenie gminy Malbork w miejscowoœci Tragamin
w 2007 r. przewiduje siê prowadzenie inwestycji polegaj¹cej
na uruchomieniu linii do segregacji odpadów z selektywnej
zbiórki oraz na przetwarzaniu odpadów opakowaniowych
z tworzyw sztucznych na mieszankê wêglowodorów.
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§4
Pozosta³e postanowienia uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.

— 0-015-P, 03-017-P, 03-092-P, 03-104-P, 03-120-P, 03-181P podpunkt 10 uchyla siê akapit 1b.
§2

§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Malbork.
§6

Uchwala wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia
w og³oszeniu Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Henryka Sójka

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14. dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Malbork
Micha³ B³achut
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UCHWA£A Nr II/15/06
Rady Gminy w Czarnej D¹brówce
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany w Uchwa³ach:
1) Nr XXXIII/277/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obrêbu Jerzkowice,
2) Nr XXXIV/285/06 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obrêbu Czarna D¹brówka.
Na podstawie art.20 w zwi¹zku z art.1, art.3 ust.1, art.4
ust.1 i 3, art.7, art.14, art. 15, art.16 ust. 1, art.17, art.19,
art. 29, art.34 i art.35, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717, z póŸniejszymi zmianami), 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
1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591, z póŸniejszymi zmianami) Rada Gminy
Czarna D¹brówka uchwala, co nastêpuje:

2123
ANEKS Nr 1
do Porozumienia
z dnia 18 grudnia 2006 r.
zawarty
w dniu 19 kwietnia 2007 r.
pomiêdzy:
Powiatem Chojnickim z siedzib¹ w Chojnicach,
ul. 31 Stycznia 56, reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu,
w osobach:
Stanis³aw Skaja – Starosta
Marek Szczepañski – Wicestarosta
a
Gmin¹ Czersk z siedzib¹ w Czersku, ul. Koœciuszki 27
reprezentowan¹ przez:
Marka Jankowskiego – Burmistrza
§1
W porozumieniu strony wprowadzaj¹ nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 6 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania
zadania i wykorzystania dotacji ustala siê na 31 grudnia
2007 roku”.
2. § 6 punkt 3 otrzymuje brzmienie: „Termin rozliczenia
dotacji i zwrot niewykorzystanych œrodków przez Gminê
Czersk ustala siê na dzieñ 15 stycznia 2008 roku”.
§2
Aneks sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron i jeden do publikacji.
§3

§1
Prostuje siê oczywiste omy³ki w:
1. W uchwale nr XXXIII/277/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obrêbu Jerzkowice w §10 punkcie:
09-001-P podpunkt 9 uchyla siê akapit 2.
2. W uchwale nr XXXIV/285/06 z dnia 25 maja 2006 r.
w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obrêbu Czarna D¹brówka w §10 punktach:
— 03-010-P podpunkt 9 akapit 2 w zdaniu wyraz „100 ZC”
zastêpuje siê wyrazem „001 ZC”,
— 03-010-P podpunkt 10 akapit 1b zmienia siê zdania
„Na przedmiotowy teren dopuszcza siê tyko jeden
wjazd z drogi 034 KDZ. Powinien on byæ zlokalizowany
w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 300 m od granicy
z terenem 032 IK” zastêpuje siê zdaniem „Na
przedmiotowy teren dopuszcza siê tyko jeden wjazd
z drogi 002 KDZ”,

Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Gmina Czersk
Przyjmuj¹cy dotacjê:
Burmistrz
Marek Jankowski
Skarbnik Gminy
Jolanta Skuczyñska

Powiat Chojnicki
Udzielaj¹cy dotacji:
Starosta
Stanis³aw Skaja
Wicestarosta
Marek Szczepañski
Skarbnik Gminy
El¿bieta Smaglinska
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2124
SPRAWOZDANIE
Z DZIA£ALNOŒCI MIEJSKIEJ KOMISJI
BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU ZA ROK 2006
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2000 r. Nr 142, poz.
255, Nr 6, poz. 429) dzia³a w Gdyni Miejska Komisja
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, w sk³ad jej cz³onków wchodz¹:
1. Wojciech Szczurek.
2. Andrzej Bieñ.
3. Gra¿yna Kuszyñska.
4. Zbigniew Bizewski.
5. Janusz Monasterski.
6. Jaros³aw K³odziñski.
7. Krzysztof Œwi¹tek.
8. Waldemar Flizikowski.
G³ównym przedmiotem prac komisji by³a analiza najwa¿niejszych przedsiêwziêæ 2006 roku z zakresu bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego w mieœcie oraz dyskusja na temat
planów na rok nastêpny.
W dniu 29.12.2006 r. odby³o siê doroczne Posiedzenie
Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku. W trakcie posiedzenia
zastêpca Komendanta Miejskiego Policji Krzysztof Œwi¹tek
przedstawi³ sprawozdanie dzia³alnoœci Gdyñskiej Policji za
rok 2006. Poruszona zosta³a kwestia zacieœniania wzajemnej
wspó³pracy pomiêdzy Miastem, Policj¹, Miejskim Centrum
Powiadamiania Ratunkowego oraz innymi s³u¿bami
w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku w Gdyni. Cz³onkowie
komisji porównali wyniki efektywnoœci pracy gdyñskiej Policji
za rok 2006 z wynikami z lat ubieg³ych, dostrzegaj¹c
poprawê miêdzy innymi poprzez zmniejszenie
przestêpczoœci w podstawowych aspektach ¿ycia. Komendant Œwi¹tek przedstawi³ tak¿e plany jeszcze wiêkszego
wzrostu bezpieczeñstwa wynikaj¹ce z planowanego na
pocz¹tek roku 2007 oddania do u¿ytku Komisariatu Gdynia
– Chylonia oraz realizacji kolejnego projektu modernizacji
Komisariatu Gdynia – Wzgórze Œw. Maksymiliana.
Komendant Œwi¹tek poprosi³ o wsparcie tego projektu przez
Prezydenta Gdyni bezpoœrednio u Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Gdañsku. Zdaniem Policji
w nastêpstwie polepszenia warunków pracy poszczególnych
jednostek systematycznie wzrastaæ bêdzie efektywnoœæ
dzia³añ funkcjonariuszy tam pracuj¹cych.
W opinii wszystkich cz³onków Komisji uda³o siê utrzymaæ
wysoki standard poziomu bezpieczeñstwa mieszkañców
tak¿e poprzez wzrost ich œwiadomoœci i chêæ wzajemnej
wspó³pracy z wy¿ej wymienionymi s³u¿bami. W prze³amywaniu negatywnych stereotypów spo³ecznoœci lokalnej du¿e
znaczenie mia³a w³aœnie praca Policji oraz prokuratury w
zakresie wiêkszego otwarcia na spo³eczeñstwo i tworzenia
pozytywnego wizerunku tych s³u¿b. Jest to w³aœnie efektem
polepszenia warunków pracy prokuratury i KMP w Gdyni
oraz ich systematycznego dofinansowywania przez miasto.
W trakcie spotkania przedstawiona zosta³a dzia³alnoœæ
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w kontekœcie zmian
ustawowych. Nowa Ustawa o Ratownictwie Medycznym
podporz¹dkowuje dzia³alnoœæ CPR – ów wojewodzie.
Jednak¿e z braku szczegó³owych rozporz¹dzeñ w tym
zakresie, w chwili obecnej nie mo¿na przewidzieæ jaki wp³yw

nowe przepisy wywr¹ na funkcjonowanie tych jednostek.
Prawdopodobnie w okresie najbli¿szych 4 lat pozostanie
utrzymana dotychczasowa formu³a funkcjonowania
Gdyñskiego CPR-u – jednak¿e, byæ mo¿e gdyñskie Centrum
obs³ugiwa³o bêdzie tak¿e Sopot. Prezydent zadeklarowa³
pe³n¹ pomoc i chêæ wspó³pracy z Wojewod¹ w zakresie
wspó³finansowania dzia³alnoœci CPR-u w nowej formule.
Poruszona zosta³a tak¿e kwestia wysokiej efektywnoœci
monitoringu miejskiego bêd¹cego dope³nieniem ca³ego
systemu bezpieczeñstwa przestrzeni publicznej miasta.
W dalszej czêœci spotkania przedstawiony zosta³
cz³onkom komisji projekt bud¿etu miasta na rok 2007
w obszarze bezpieczeñstwa publicznego z podzia³em na
œrodki finansowe przeznaczone na poszczególne jednostki
i zadania. Komisja wyrazi³a pozytywn¹ ocenê na temat
powy¿szego projektu bud¿etu, przyjmuj¹c z zadowoleniem
informacjê o wysokoœci œrodków przeznaczonych na
bezpieczeñstwo ze œrodków w³asnych gminy.
Prezydent poinformowa³ tak¿e cz³onków komisji
o 4 obszarach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem rozwa¿anych
w kontekœcie ujêcia ich w bud¿ecie na rok 2007. S¹ to:
1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – etap I
(zgodnie z opracowan¹ w roku 2006 koncepcj¹,
szacowany koszt etapu I – 2 – 3 mln PLN).
2. Partycypacja miasta w kosztach budowy komisariatu
w Gdyni – Red³owie (czêœciowo ujête w projekcie
bud¿etu na rok 2007).
3. Opracowanie i realizacja koncepcji usytuowania
systemu fotorejestratorów prêdkoœci na terenie Gdyni
(wstêpny koszt realizacji – ok. 500 000 PLN).
4. Zwiêkszenie liczebnoœci Stra¿y Miejskiej w najbli¿szych latach.
Zadania te bêd¹ realizowane w zale¿noœci od mo¿liwoœci
ich faktycznej realizacji oraz posiadanych œrodków
w bud¿ecie miasta.
Reasumuj¹c, cz³onkowie komisji wyrazili pe³n¹ aprobatê
dla przedstawionych powy¿ej przedsiêwzi¹æ i wypracowania
formu³y dzia³ania, która by³aby najefektywniejsza z perspektywy miasta i jego mieszkañców.
Prezydent Miasta Gdyni
Wojciech Szczurek
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POROZUMIENIE Nr 1/07
z dnia 8 lutego 2007 r.
w sprawie organizacji szkoleñ w formie kursów i konsultacji w Zespole Szkó³ i Placówek Kszta³cenia
Zawodowego w Zielonej Górze
zawarte pomiêdzy Miastem Zielona Góra, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego,
w imieniu którego dzia³a:
Wioleta HarêŸlak – Z-ca Prezydenta Miasta
przy udziale Emilii Wojtuœciszyn – Skarbnika udzielaj¹cego
kontrasygnaty,
a
Powiatem Wejherowskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Wejherowskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 120

Poz. 2125

— 9212 —

1. Józef Reszke – Starosta Wejherowski
2. Grzegorz Gaszta – Wicestarosta Wejherowski
przy udziale Janiny Szalskiej – Skarbnika udzielaj¹cego
kontrasygnaty.
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest zorganizowanie oraz
przeprowadzenie kursów i konsultacji dla uczniów
oddzia³ów wielozawodowych Zasadniczych Szkó³
Zawodowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski.
2. Kursy i konsultacje odbywaæ siê bêd¹ w Zespole Szkó³
i Placówek Kszta³cenia Zawodowego w Zielonej Górze,
ul. Botaniczna 66.
3. Porozumienie zawiera siê na okres od dnia 01.01.2007 r.
do 31.12.2007 r.
§2
1. Stawkê za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu 1, 2
lub 3 stopnia przewidzianego w programie nauczania
w danym zawodzie ustala siê w wysokoœci 262,32 z³ za
jednego ucznia.
2. Stawkê za zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji
ustala siê w wysokoœci 180,00 z³ za jeden przedmiot.
3. Ubezpieczenie uczniów od nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków zapewnia Powiat Wejherowski.
4. Zakwaterowanie uczniów podczas pobytu niezbêdnego
na czas przeprowadzania kursów i konsultacji zapewnia
Zespó³ Szkó³ i Placówek Kszta³cenia Zawodowego
w Zielonej Górze.
5. Powiat Wejherowski jest zobowi¹zany do przekazania
œrodków finansowych w wielkoœci ustalonej jako iloczyn
stawki okreœlonej w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu oraz
faktycznej liczby uczniów uczestnicz¹cych w kursach lub
konsultacjach w Zespole Szkó³ i Placówek Kszta³cenia
Zawodowego w Zielonej Górze.
6. Œrodki finansowe zostan¹ przekazane przez Powiat
Wejherowski w terminie do 14 dni po otrzymaniu faktury

na konto Zespo³u Szkó³ i Placówek Kszta³cenia Zawodowego w Zielonej Górze: Bank Zachodni WBK.SA.
II Oddzia³ w Zielonej Górze 35 1090 1636 0000 0001 0130
8764.
7. W przypadku opóŸnienia w zap³acie naliczone zostan¹
ustawowe odsetki.
§3
Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treœci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu.
§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie w³aœciwy s¹d
powszechny.
§5
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
z moc¹ od 1 stycznia 2007 r.
§6
1. Porozumienie zostaje podpisane w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Miasto Zielona Góra
Z up. Prezydenta Miasta
Wioleta HarêŸlak
Zastêpca Prezydenta
Skarbnik Miasta
Emilia Wojtuœciszyn

Powiat Wejherowski
Starosta
Józef Reszke
Wicestarosta
Grzegorz Gaszta
Kontrasygnata
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