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1300
ZARZ¥DZENIE
DYREKTORA URZÊDU ¯EGLUGI ŒRÓDL¥DOWEJ
W GDAÑSKU
z dnia 13 marca 2007 r.
w sprawie szczegó³owych warunków bezpieczeñstwa
ruchu i postoju statków na œródl¹dowych drogach
wodnych
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o ¿egludze œródl¹dowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i
Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z
2003 r. Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93,
poz. 895, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 85, poz. 726,
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Zakres obowi¹zywania
Przepisy reguluj¹ szczegó³owe warunki bezpieczeñstwa ruchu i postoju statków zestawów wynikaj¹ce z charakteru i w³aœciwoœci dróg wodnych na nastêpuj¹cych
odcinkach œródl¹dowych drogach wodnych, znajduj¹cych siê na obszarze w³aœciwoœci miejscowej dyrektora Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej w Gdañsku:
1. Rzeka Wis³a od ujœcia rzeki Wdy od km 813,5 do granicy morskich wód wewnêtrznych,
2. Rzeka Martwa Wis³a od rzeki Wis³y w Przegalinie do
granicy morskich wód wewnêtrznych,
3. Rzeka Nogat od rzeki Wis³y do ujœcia do Zalewu Wiœlanego,
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Szerokość
wm

4. Rzeka Szkarpawa od rzeki Wis³y do ujœcia do Zalewu Wiœlanego,
5. Kana³ Jagielloñski od po³¹czenia z rzek¹ Elbl¹g do
rzeki Nogat,
6. Systemat Kana³u Elbl¹skiego, jezior Pojezierza I³awskiego i jeziora Dru¿no obejmuj¹cego:
1) Jeziora: Piniewo, Sambród, Ruda Woda, Bartê¿ek, Iliñsk, Drwêckie, Puzy, Szel¹g Wielki, Dauby, Jeziorak, Ewingi,
2) Kana³ Elbl¹ski od jeziora Dru¿no do jeziora Jeziorak i jeziora Szel¹g Wielki,
3) Kana³ Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora
Bartê¿ek,
4) Szlak ¿eglowny jeziora Dru¿no.
7. Przepisy zarz¹dzenia stosuje siê tak¿e do statków
s³u¿¹cych do przewozów miêdzybrzegowych, zarobkowego przewozu osób lub ³adunków, zarobkowego po³owu ryb wykonywania robót technicznych lub
eksploatacji z³ó¿ kruszywa na innych wodach œródl¹dowych ni¿ okreœlone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o ¿egludze œródl¹dowej (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 43 z póŸn. zm./tekst jednolity Dz.U
z 2006 r. Nr 123, poz 857.) w granicach województwa
pomorskiego i nastêpuj¹cych powiatów województwa warmiñsko–mazurskiego: elbl¹skiego, i³awskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego oraz miasta na
prawach powiatu Elbl¹g.
§2
Wymiary statków
1. Na nastêpuj¹cych odcinkach dróg wodnych mo¿na
uprawiaæ ¿eglugê jednostkami p³ywaj¹cymi, które
nie mog¹ przekraczaæ ni¿ej okreœlonych wymiarów.
¯egluga mo¿e odbywaæ siê w porze dziennej.
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2. W przypadku pogorszenia siê warunków meteorologicznych, maj¹c na wzglêdzie bezpieczeñstwo ¿eglugi, kierownicy zestawów pchanych i holowanych
zobowi¹zani s¹ do zmniejszenia ich d³ugoœci, szerokoœci, niezale¿nie od podanych powy¿ej wartoœci.
3. Zanurzenie statków powinno odpowiadaæ warunkom drogi wodnej, a najwiêksze zanurzenie statku
powinno byæ, co najmniej o 30 cm mniejsze od g³êbokoœci tranzytowej i nie mo¿e przekroczyæ znaku
wolnej burty.
§3
Szlak ¿eglowny zasady ruchu i postoju statku
1. Na drogach wodnych gdzie znaki ¿eglugowe nie stanowi¹ inaczej, szlak ¿eglowny przebiega ca³¹ szerokoœci¹ koryta drogi wodnej, jednak wszystkie statki,
zestawy pchane i zestawy holownicze powinny zachowaæ bezpieczne odleg³oœci od budowli wodnych
oraz innych przeszkód i miejsc niebezpiecznych.
2. Wielkoœæ zanurzenia statków i zestawów powinna
byæ dostosowana do aktualnych g³êbokoœci tranzytowych, podanych do wiadomoœci przez w³aœciw¹
administracjê drogi wodnej.
3. Na szlaku ¿eglownym wykonawcy robót hydrotechnicznych, budowli wodnych s¹ zobowi¹zani do wystawienia oznakowania w uzgodnieniu z w³aœciw¹
administracj¹ drogi wodnej i dyrektorem Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej w Gdañsku.
4. Statki, które napotkaj¹ na drodze wodnej statek, który pokazuje sztywn¹ flagê oznaczaj¹c¹ literê „A” miêdzynarodowego kodu sygna³owego, powinny
zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, zmniejszyæ prêdkoœæ do minimalnej prêdkoœci sterownej i omin¹æ go
w bezpiecznej odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 25 m.
5. Wszystkie statki, zestawy pchane, zestawy holownicze z wyj¹tkiem ma³ych statków p³yn¹ce w dó³ rzeki, zamierzaj¹ce wp³yn¹æ do portów, awanportów
œluzowych oraz podporz¹dkowanych dróg wodnych,
musz¹ uprzednio dokonaæ obrotu poni¿ej wejœcia lub
wp³yn¹æ ruf¹, je¿eli warunki na to pozwalaj¹.
6. Statki wychodz¹ce z kana³ów œluzowych maj¹ pierwszeñstwo przed statkami zamierzaj¹cymi wp³yn¹æ
do kana³ów.
7. Statki wychodz¹ce z portu maj¹ pierwszeñstwo przed
statkami zmierzaj¹cymi wp³yn¹æ do portu.

8. Podczas ¿eglugi na uci¹¿liwych odcinkach drogi wodnej oznaczonych znakami B.8, B.9a, B.9b – za³¹cznik Nr 7 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów ¿eglugowych na œródl¹dowych drogach wodnych (Dz.U. z
2003 r.Nr 212, poz. 2072) na statkach i zestawach
pchanych, których d³ugoœæ przekracza 86 m nale¿y
utrzymaæ posterunek obserwacyjny w czêœci dziobowej. Obserwator powinien posiadaæ sta³¹ ³¹cznoœæ
ze sterówk¹. Statki zbli¿aj¹ce siê do uci¹¿liwych odcinków dróg wodnych powinny podawaæ komunikat
radiowy na wyznaczonej czêstotliwoœci dla ³¹cznoœci
statek – statek, informuj¹cy o ich pozycji.
§4
Prêdkoœæ statków
1. Prêdkoœæ statków i zestawów powinna byæ bezpieczna i dostosowana do istniej¹cych warunków nawigacyjnych i atmosferycznych, w szczególnoœci nie
mo¿e stwarzaæ zagro¿enia dla innych statków,
uczestników imprez na wodzie i osób k¹pi¹cych siê.
2. Prêdkoœæ statków na podanych ni¿ej ¿eglownych odcinkach œródl¹dowych dróg wodnych, je¿eli oznakowanie brzegowe nie stanowi inaczej – nie mo¿e
przekraczaæ:
1) Rzeka Wis³a od ujœcia rzeki Wdy km 813,5 do granicy z morskimi wodami wewnêtrznymi km 941,3
(ujœcie do zatoki) – nie ogranicza siê prêdkoœci
statków
2) Rzeka Martwa Wis³a od km 0,00 do granicy z morskimi wodami wewnêtrznymi km 11,5 – nie ogranicza siê prêdkoœci statków
3) Rzeka Nogat od km 0,00 do ujœcia do Zalewu Wiœlanego
a) dla jednostek za³adowanych – 10 km/godz.
b) dla jednostek pustych – 12 km/godz.
4) Rzeka Szkarpawa od km 0,00 do ujœcia do Zalewu
Wiœlanego
a) dla jednostek za³adowanych – 10 km/godz.
b) dla jednostek pustych – 12 km/godz.
5) Kana³ Jagielloñski od po³¹czenia z rzek¹ Elbl¹g
do rzeki Nogat
a) dla jednostek za³adowanych – 8 km/godz.
c) dla jednostek pustych – 10 km/godz.
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6) Wszystkie kana³y Systematu Warmiñskiego i kana³u Elbl¹skiego 6 – km/godz.
7) Jezioro Dru¿no – 15 km/godz.
8) Pozosta³e jeziora Systematu Kana³u Elbl¹skiego
i Systematu Warmiñskiego wyszczególnione w §
1 pkt 6 oraz na otwartych jeziorach: Wdzydze, £ebsko Charzykowskie, ¯arnowieckie nie ogranicza
siê prêdkoœci statków pasa¿erskich, pozosta³e
statki 15km/godz.
§5
Ograniczenie ¿eglugi
1. Zamkniêcie ¿eglugi na danym odcinku drogi wodnej
lub na ca³ej drodze wodnej (zjawisko wyst¹pienia zalodzenia, niski lub wysoki stan wody, wypadek ¿eglugowy i tym podobne) og³asza administracja drogi
wodnej w formie komunikatów.
2. Zamkniêcie drogi wodnej nie dotyczy statków bior¹cych udzia³ w akcjach ratowniczych (stra¿y po¿arnej, policji, stra¿y granicznej), statków, których ruch
jest konieczny dla utrzymania prawid³owego stanu
drogi wodnej oraz statków inspekcyjnych urzêdów
¿eglugi œródl¹dowej.
3. Ruch statków nieuprawnionych do p³ywania w strefie zamkniêtego szlaku ¿eglownego jest zabroniony.
§6
¯egluga nocna
1. Uprawianie ¿eglugi w porze nocnej mo¿e odbywaæ siê
wy³¹cznie na drogach wodnych, na których istnieje
odpowiednie oznakowanie szlaku ¿eglownego do
¿eglugi nocnej.
2. Informacje o otwarciu i zamkniêciu poszczególnych
dróg wodnych dopuszczonych do uprawiania ¿eglugi nocnej bêdzie og³aszana w formie komunikatu
przez administracjê drogi wodnej.
3. Przepis ustêpu 1 nie dotyczy:
1) statków bêd¹cych w akcji ratowniczej,
2) statków wykonuj¹cych zadania interwencyjne i
kontrolne w s³u¿bie publicznej,
3) statków rybackich dokonuj¹cych zarobkowego po³owu ryb oraz p³yn¹cych lub powracaj¹cych z ³owiska,
4) lodo³amaczy podczas akcji ³amania lodu,
5) statków i zestawów które znajduj¹ siê po zapadniêciu zmroku w ruchu na szlaku ¿eglownym, gdzie
nie jest dozwolona ¿egluga nocna. Obowi¹zane s¹
one dop³yn¹æ do najbli¿szego bezpiecznego miejsca postoju i zatrzymaæ siê tam na postój nocny.
§7
¯egluga pasa¿erska statkiem i ³odzi¹ przewozow¹
1. Wsiadanie i wysiadanie pasa¿erów na statek lub ³ódŸ
przewozow¹ s³u¿¹c¹ do zarobkowego przewozu osób
mo¿e odbywaæ siê tylko w miejscach do tego wyznaczonych – zwanych przystaniami pasa¿erskimi i powinno byæ nadzorowane przez cz³onka za³ogi statku
lub obs³ugê przystani.
2. Podczas dochodzenia i odchodzenia od przystani
oraz podczas œluzowania, urz¹dzenia nag³aœniaj¹ce powinny byæ wy³¹czone. Nale¿y korzystaæ z rozg³oœni manewrowej.

3. Zabrania siê przeprowadzania pasa¿erów do wsiadania lub wysiadania przez inny statek, a tak¿e w
œluzie, na pochylni w ich rejonie oraz na innej budowli hydrotechnicznej niebêd¹c¹ przystani¹.
4. Na statku pasa¿erskim w miejscach dostêpnych dla
pasa¿erów powinny byæ wywieszone aktualne przepisy porz¹dkowe.
5. Zabrania siê statkom i ³odziom przewozowym z pasa¿erami na pok³adzie pobierania i wydawania materia³ów
pêdnych oraz innych materia³ów niebezpiecznych.
6. Obs³uga przystani obowi¹zana jest zapewniæ bezpieczeñstwo i pierwsz¹ pomoc osobom korzystaj¹cym z przystani.
7. Statki przewo¿¹ce pasa¿erów nie mog¹ holowaæ ani
pchaæ innych statków.
§8
Przewozy miêdzybrzegowe
1. Odcinki drogi wodnej, jeziora lub zbiornika wodnego gdzie odbywa siê przewóz miêdzybrzegowy promem lub ³odzi¹ przewozow¹, musi byæ oznakowany
nastêpuj¹cymi znakami ¿eglugowymi: E.4a, E.4b,
B.6, B.7, B.8 zgodnie z przepisami ¿eglugowymi na
œródl¹dowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. Nr
212, poz. 2072), oraz po przeciwleg³ych stronach
drogi wodnej, na której odbywa siê przewóz miêdzybrzegowy musi znajdowaæ siê:
1) tablica informacyjna, która zawiera regulamin przeprawy promowej, czas pracy, telefony do: Urzêdu
¯eglugi Œródl¹dowej w Gdañsku, Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej – w³aœciwego terytorialnie oraz do armatora promu,
2) znak drogowy ustawiony po obu stronach drogi
dojazdowej, okreœlaj¹cy wielkoœæ tona¿ow¹ promu,
3) szlabany drogowe po obu stronach rzeki odgradzaj¹ce miejsce postoju od wjazdu na prom.
2. W czasie wjazdu i zjazdu pojazdów mechanicznych,
pojazdów zaprzêgowych, wchodzeniu i opuszczaniu
promu przez pieszych oraz wprowadzaniu i wyprowadzaniu zwierz¹t prom musi byæ przycumowany dwoma ³añcuchami cumowniczymi do urz¹dzeñ
cumowniczych na brzegu (polery cumownicze powinny znajdowaæ siê po obu stronach rzeki).
3. Rozpoczêcie jazdy przewoŸnik powinien zasygnalizowaæ seri¹ uderzeñ w dzwon lub gong.
4. Pojazdy mechaniczne i zaprzêgowe znajduj¹ce siê
na promie, powinny mieæ ko³a zablokowane.
5. W czasie ruchu promu, klapy zjazdowe po obu stronach statku powinny byæ uniesione do góry i zabezpieczone.
6. W czasie przejœcia promu z jednego brzegu na drugi szlabany znajduj¹ce siê po obu stronach drogi dojazdowej do promu, musz¹ byæ opuszczone.
7. Ka¿dorazowo po zakoñczeniu przewozu, lina g³ówna promu powinna byæ opuszczona, a prom przycumowany do brzegu, klapa wjazdowa od strony wody
powinna byæ uniesiona do góry i zabezpieczona.
8. Wjazd lub wejœcie na prom mo¿e odbywaæ siê tylko
za zgod¹ kierownika promu.
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§9
Uprawianie ¿eglugi przez statki u¿ywane
do uprawiania sportu lub rekreacji
1. Za statki u¿ywane do uprawiania sportu lub rekreacji uwa¿a siê ³odzie motorowe, ³odzie ¿aglowe, ³odzie wios³owe, kajaki, pontony, rowery wodne, deski
z ¿aglem i skutery wodne.
2. ¯egluga dozwolona jest:
1) w porze dziennej od wschodu do zachodu s³oñca,
2) na wodach wolnych od lodu,
3) przy sile wiatru do 5,4 m/ sek.(60 w skali Beuforta),
4) przy dobrej widzialnoœci.
3. Uprawianie ¿eglugi na skuterach wodnych nie mo¿e stwarzaæ niebezpieczeñstwa u¿ytkownikom dróg
wodnych oraz nie mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu
osób k¹pi¹cych siê.
4. Nabrze¿a, przystanie, pomosty powinny byæ wyposa¿one w:
1) dostateczn¹ iloœæ polerów cumowniczych umo¿liwiaj¹cych ³atwe cumowanie,
2) odbojnice zabezpieczaj¹ce statki i nabrze¿e przystani przed uszkodzeniem w czasie wykonywania
manewrów cumowniczych,
3) sprzêt ratunkowy w postaci bosaków ratowniczych
i kó³ ratunkowych z link¹ d³. 25 m œr.8–10 mm.
Sprzêt ten powinien byæ rozmieszczony w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 30 m w sposób umo¿liwiaj¹cy natychmiastowe jego u¿ycie, sprawny
technicznie, a w porze nocnej odpowiednio oœwietlony,
4) drabinkê umo¿liwiaj¹c¹ wyjœcie i zejœcie z wody.
5. W³aœciciele, nabrze¿y, przystani, pomostów zobowi¹zani s¹ do utrzymania w nale¿ytym stanie urz¹dzenia cumownicze, odbojowe, drabinki pomostowe
oraz porz¹dku na nabrze¿u, przystani i pomostach.

3) na skrajnych tykach znajduj¹cych siê najbli¿ej
szlaku ¿eglugowego powinno znajdowaæ siê w nocy bia³e zwyk³e œwiat³o widoczne dooko³a widnokrêgu, w dzieñ ¿ó³te p³awy lub ¿ó³te flagi oraz
tablica zawieraj¹ca numer identyfikacyjny w³aœciciela sprzêtu po³owowego.
4. Przy d³u¿szych zestawach sieciowych, równie¿ tyki
poœrednie powinny byæ pokryte ¿ó³t¹ odblaskow¹ farb¹ lub foli¹, przy czym odleg³oœæ pomiêdzy oznakowanymi w ten sposób tykami poœrednimi nie powinna
byæ wiêksza ni¿ 50 m.
5. Sieci rybackie przegradzaj¹ce w nocy szlak ¿eglowny, powinny byæ oznakowane i nadzorowane przez rybaka, który jest zobowi¹zany do przepuszczenia
statków bêd¹cych w akcji ratowniczej, interwencyjnej
lub kontrolnej, oraz statków, które uleg³y awarii i pod¹¿aj¹ do miejsca usuniêcia jej.
§ 11
Transport materia³ów niebezpiecznych
1. Statki przewo¿¹ce materia³y niebezpieczne mog¹
zatrzymywaæ siê tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych i oznakowanych.
2. W przypadku koniecznoœci zatrzymania statku w innym miejscu, nale¿y przestrzegaæ, aby odleg³oœæ
statku nie by³a mniejsza ni¿ 300 m w przypadku: mostów, zak³adów przemys³owych i innych zabudowañ.
3. Przestrzegaæ, aby miejsce postoju statku znajdowa³o siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 500 m od zwartych zabudowañ.
4. W czasie podró¿y i na postoju statek przewo¿¹cy
materia³y niebezpieczne powinien byæ oznakowany
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów ¿eglugowych na œródl¹dowych drogach wodnych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 212, poz. 2072).

§ 10

§ 12

Uprawianie rybactwa
1. Na ustawianie rybackich sieciowych narzêdzi po³owowych na szlaku ¿eglownym lub w jego bezpoœrednim s¹siedztwie, wymagane jest wydanie zezwolenia
w³aœciwego terytorialnie Starosty, w uzgodnieniu z
w³aœciw¹ administracj¹ drogi wodnej oraz dyrektorem Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej w Gdañsku.
2. Postoje statków rybackich uprawnionych do rybactwa
i ustawienie rybackich narzêdzi po³owowych do ³owienia ryb, nie mog¹ stwarzaæ zagro¿enia, przeszkody w uprawianiu ¿eglugi przez u¿ytkowników drogi
wodnej.
3. Statki rybackie zajête po³owem i narzêdzia po³owowe do ³owienia ryb wystawione na œródl¹dowych drogach ¿eglownych powinny byæ w dzieñ i w nocy
oznakowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
¿eglugowymi na œródl¹dowych drogach wodnych, a
w szczególnoœci:
1) posiadaæ tablicê dzienn¹ znaku ¿eglugowego A.10,
2) tyki zestawu sieciowego powinny wystawaæ, co
najmniej 1 m ponad zwierciad³o najwy¿szej wody
¿eglownej (WW¯),

Przejœcie statków przez œluzy
1. Statki uczestnicz¹ce w akcji ratowniczej lub interwencyjnej, korzystaj¹ z pierwszeñstwa przejœcia
przed wszystkimi innymi statkami mog¹ ¿¹daæ œluzowania bez innych statków.
2. Statki inspekcyjne i policji maj¹ pierwszeñstwo œluzowania przed innymi statkami z zastrze¿eniem ust. 1.
3. Statek podchodz¹cy do œluzy lub pochylni, powinien
mieæ wy³¹czone urz¹dzenia nag³aœniaj¹ce, kierownik
statku mo¿e korzystaæ z rozg³oœni manewrowej.
4. W czasie podchodzenia do œluzy, pochylni, wejœcia
i wyjœcia ze œluzy, pochylni ca³a za³oga powinna znajdowaæ siê na wyznaczonych stanowiskach manewrowych.
5. Zabrania siê cumowania jednostek do dalb i prowadnic kierunkowych do œluzy.
6. Œluzowanie odbywa siê w godzinach ustalonych
przez administracjê drogi wodnej, og³oszonych komunikatem o otwarciu ¿eglugi.
§ 13
£¹cznoœæ radiotelefoniczna
Statki z napêdem mechanicznym, pog³êbiarki, œluzy,
pochylnie i inspektoraty nadzoru wodnego powinny po-
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siadaæ sprawne radiotelefony dla ³¹cznoœci radiotelefonicznej.
1) Kana³ 08 (czêstotliwoœæ 156,400 MHz) przeznaczony do ³¹cznoœci w relacji statek – statek dla celów
bezpiecznej nawigacji pomiêdzy statkami w ruchu i
na postoju.
2) Kana³ 09 (czêstotliwoœæ 156,450 MHz) przeznaczony do ³¹cznoœci w relacji statek – l¹d dla celów przekazywania informacji nawigacyjnych przez
administracjê drogi wodnej oraz nadzoru ruchu i postoju jednostek.
§ 14
Obowi¹zek posiadania przepisów ¿eglugowych
Obowi¹zek posiadania przepisów ¿eglugowych na
œródl¹dowych drogach wodnych oraz przepisów prawa
miejscowego dla danej drogi wodnej dotyczy wszystkich
statków z wyj¹tkiem statków:
1) bez za³ogi,
2) scalonych materia³ów p³ywaj¹cych,
3) statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub
rekreacji bez napêdu lub o napêdzie mechanicznym
o mocy silników mniejszej ni¿ 75 kW.
§ 15
Zimowy postój statków
1. Na okres zimowego postoju, statki i inne jednostki
p³ywaj¹ce powinny byæ zgromadzone w portach, bazach lub innych miejscach do tego przystosowanych.
2. Statki albo inne jednostki p³ywaj¹ce mog¹ byæ zgrupowane na postój zimowy poza portami lub bazami
remontowymi, po uzgodnieniu z administracj¹ drogi
wodnej i dyrektorem Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej w
Gdañsku.
3. Statki zgrupowane na zimowy postój powinny znajdowaæ siê pod nadzorem osoby zdolnej niezw³ocznie
podj¹æ konieczne dzia³ania.
4. Osob¹ odpowiedzialn¹ za bezpieczeñstwo na postoju zimowym jest kierownik zimowiska, wyznaczony imiennie przez armatora statków.
§ 16

wód œródl¹dowych maj¹ zastosowanie przepisy: ustawy prawo wodne, ustawy prawo ochrony œrodowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o rybactwie
œródl¹dowym, ustawy o wykonywaniu prac podwodnych, ustawy o kulturze fizycznej oraz akty wykonawcze na ich podstawie wydane.
2. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w dzienniku urzêdowym województwa pomorskiego, województwa warmiñsko–mazurskiego i województwa kujawsko –
pomorskiego.
3. Traci moc Zarz¹dzenie Kierownika Inspektoratu ¯eglugi Œródl¹dowej w Gdañsku z dnia 15 kwietnia 1976
r. w sprawie lokalnych przepisów ¿eglugowych na
œródl¹dowych drogach wodnych (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdañsku Nr 12, poz. 54).
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.1
Dyrektor
Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej
w Gdañsku
Marian Kidaj
1

Niniejsze zarz¹dzenie by³o poprzedzone zarz¹dzeniem
Kierownika Inspektoratu ¯eglugi Œródl¹dowej w Gdañsku
z dnia 15 kwietnia 1976 r. w sprawie lokalnych przepisów
¿eglugowych na œródl¹dowych drogach wodnych (Dz. Urz.
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdañsku Nr 12,
poz. 54), które utraci³o moc z dniem 25 kwietnia 2002r na
podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o ¿egludze œródl¹dowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i
Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r.
Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895,
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 155,
poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, tekst jednolity Dz.U. z
2006 r. Nr 123, poz. 857).
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Zarz¹dzenie Nr 5/2007
Starosty Lêborskiego
z dnia 15 lutego 2007 r.

Postêpowanie w sytuacjach szczególnych
1. Osoba odpowiedzialna za statek w celu unikniêcia
bezpoœrednio gro¿¹cego niebezpieczeñstwa powinna przedsiêwzi¹æ wszelkie œrodki podyktowane sytuacj¹, ³¹cznie z odst¹pieniem od przestrzegania
niniejszych przepisów.
2. W uzasadnionych sytuacjach na wniosek osoby zainteresowanej dyrektor Urzêdu ¯eglugi Œródl¹dowej
w Gdañsku w porozumieniu z administracj¹ drogi
wodnej mo¿e wydaæ zgodê na odst¹pienie od stosowania powy¿szych przepisów.

w sprawie ustalenia œredniego miesiêcznego kosztu
utrzymania jednego mieszkañca/dziecka w domach
pomocy spo³ecznej i domach dziecka Powiatu Lêborskiego w roku kalendarzowym 2007.

§ 17

Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej nr
1 w Lêborku, dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej nr 2
w Lêborku, dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 w
Lêborku i dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom
w Ogrodzie” w Lêborku ustala siê na 2007 rok miesiêczny koszt utrzymania jednego mieszkañca/dziecka w nastêpuj¹cej wysokoœci:

Przepisy koñcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarz¹dzeniem stosuje siê przepisy ustawy o ¿egludze œródl¹dowej i przepisy ¿eglugowe na œródl¹dowych
drogach wodnych, a tak¿e w zakresie korzystania z

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i art. 86 ust 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
z 2004 r., nr 64, poz. 593 z póŸ. zmian.) oraz § 28 pkt 1
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Lêborku, zarz¹dzam co nastêpuje:
§1
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PLACÓWKA

Dom Pomocy Społecznej nr 1
ul. Stryjewskiego 23
w Lęborku
Dom Pomocy Społecznej nr 2
ul. I Armii Wojska Polskiego 43
w Lęborku
Placówka Wielofunkcyjna nr 1
ul. Gdańska 40
w Lęborku
Placówka Wielofunkcyjna nr 2
„Dom w Ogrodzie”
ul. Okrzei 15
w Lęborku
Powiatowy Dom dla Matki i Dziecka
Placówce Wielofunkcyjnej nr 2
„Dom w Ogrodzie” w Lęborku
Samotna matka
Samotna matka z 1 dzieckiem
Samotna matka z 2 dzieci
Samotna matka z 3 dzieci

ŚREDNI MIESIECZNY KOSZT
UTRZYMANIA W ZŁ
2.126,43

2.048,00

2.210,73

2.408,00

353,00
533,00
713,00
893,00

§2

§1

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

1. Ustanawia siê:
1) warunki ubiegania siê o dotacje na sfinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków;
2) rodzaj danych i informacji, które nale¿y zawrzeæ
we wniosku o dotacjê;
3) tryb postêpowania z wnioskiem o udzielenie dotacji
4) postanowienia, jakie powinna zawieraæ umowa o
udzielenie dotacji
5) zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczania i
zwrotu dotacji do bud¿etu Gminy Gniewino
6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach
2. Znaczenie u¿ytych w uchwale pojêæ dotycz¹cych zabytków lub czynnoœci z nimi zwi¹zanych okreœlaj¹
przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. z 2003 roku poz. 1568 ze zmianami/ oraz rozporz¹dzeñ wydanych na podstawie powy¿szej ustawy.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku –
nale¿y przez to rozumieæ prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) beneficjencie – nale¿y rozumieæ podmiot, któremu na zasadach okreœlonych niniejsz¹ uchwa³¹
przyznano na prace lub roboty budowlane przy
zabytku dotacjê z bud¿etu Gminy Gniewino;
3) œrodkach publicznych – nale¿y przez to rozumieæ
publiczne œrodki finansowe okreœlone przepisami
o finansach publicznych;

§3
Traci moc
Zarz¹dzenie nr 1/2006 Starosty Lêborskiego z dnia 16.03.2006 r. w sprawie ustalenia œredniego miesiêcznego kosztu utrzymania jednego
mieszkañca/dziecka w domach pomocy spo³ecznej i domach dziecka Powiatu Lêborskiego w roku kalendarzowym 2006.
§4
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
Ryszard Wenta

1302
UCHWA£A Nr VI/37/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 81 w zwi¹zku z art. 77 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. z 2003r Nr.162 poz. 1568 ze zmianami
/ oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym / Dz.U.z 2001 roku Nr.142
poz. 1591 ze zmianami/ i art. 176 ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z
2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zmianami / Rada Gminy
Gniewino uchwala, co nastêpuje:

§2
1. Z bud¿etu Gminy mog¹ byæ udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych
przy zbytku je¿eli:
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1) znajduje siê w z³ym stanie technicznym
2) jest udostêpnianym publicznie
3) posiada szczególne znaczenie historyczne, artystyczne, kulturowe lub naukowe
2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku mo¿e finansowaæ nak³ady obejmuj¹ce:
1) sporz¹dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badan konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i
restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
6) sporz¹dzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnêtrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku:
8) stabilizacje konstrukcyjn¹ czêœci sk³adowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbêdnym
do zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupe³nienie tynków i ok³adzin architektonicznych albo ich ca³kowite odtworzenie
z uwzglêdnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odnowienie zniszczonej przynale¿noœci zabytku;
11) odnowienie lub ca³kowite odtworzenie okien, w
tym oœcie¿nic i okiennic, zewnêtrznych odrzwi i
drzwi, wiêzi dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizacjê instalacji elektrycznej w zabytkach
drewnianych lub w zabytkach, które posiadaj¹ oryginalne, wykonane z drewna czêœci sk³adowe i
przynale¿noœci;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeksponowania istniej¹cych oryginalnych elementów zabytkowych uk³adu parku lub ogrodu;
15) zakup materia³ów konserwatorskich i budowlanych niezbêdnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru o
którym mowa w pkt. 7– 15;
16) zakup i monta¿ instalacji przeciww³amaniowej oraz
przeciwpo¿arowej i odgromowej;
3. Dotacja mo¿e byæ udzielona na prace zwi¹zane z
konserwacj¹ i odtworzeniem dzie³ sztuki, wyposa¿enia i eksponatów znajduj¹cych siê w zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków i spe³niaj¹cych kryteria opisane w § 2 pkt.1 pod warunkiem, ¿e s¹ funkcjonalnie i historycznie zwi¹zane z tym zabytkiem.
§3
1. O dotacjê mo¿e ubiegaæ siê ka¿dy podmiot bêd¹cy
w³aœcicielem lub posiadaczem zabytku, a tak¿e podmiot, który do tego zabytku posiada tytu³ prawny wynikaj¹cy z u¿ytkowania wieczystego, ograniczonego
prawa rzeczowego, trwa³ego zarz¹du albo stosunku zobowi¹zaniowego z uwzglêdnieniem § 2 ust. 1.
2. Dotacja mo¿e byæ udzielona na sfinansowanie prac
lub robót budowlanych przy zabytku, które wniosko-

dawca zamierza wykonaæ w roku z³o¿enia wniosku o
udzielenie dotacji albo w roku z³o¿enia wniosku i w roku nastêpnym.
3. Na zasadach okreœlonych w niniejszej uchwale wnioskodawca mo¿e równoczeœnie wyst¹piæ z kilkoma
wnioskami o dotacjê do prac lub robót budowlanych
przy wiêcej ni¿ jednym zbytku.
§4
1. Dotacja z bud¿etu Gminy Gniewino na wykonanie
prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku mo¿e byæ udzielona w wysokoœci do
100% ogó³u nak³adów na te prace lub roboty.
2. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje równie¿ inne œrodki publiczne kwota dotacji przyznanej z bud¿etu
Gminy Gniewino wraz z kwotami przyznanymi na ten
cel innych œrodków publicznych nie mo¿e przekroczyæ 100% nak³adów koniecznych na wykonanie tych
prac lub robót.
§5
1. We wniosku o przyznanie dotacji nale¿y wskazaæ:
1) imiê, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwê, adres i siedzibê wnioskodawcy bêd¹cego jednostk¹ organizacyjn¹;
2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;
3) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny wnioskodawcy do w³adania zabytkiem
4) decyzjê w³aœciwego organu ochrony zabytków zezwalaj¹c¹ na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie
na budowê gdy wniosek dotyczy prac lub robót
budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
5) je¿eli planowane prace dotycz¹ przypadków opisanych w § 2 ust. 2 pkt. 1 – 6 nale¿y za³¹czyæ koncepcjê programow¹ oraz opis zamierzenia
inwestycyjnego;
6) wnioskowan¹ kwotê dotacji i proponowany termin
jej przekazania;
7) zakres prac lub robót budowlanych, które maj¹
byæ objête dotacj¹;
8) termin zakoñczenia prac objêtych wnioskiem;
9) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac
lub robót budowlanych ze skazaniem Ÿróde³ ich finansowania;
10) informacjê o œrodkach publicznych przyznanych
z innych Ÿróde³ na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informacjê o wyst¹pieniu o takie œrodki do innych podmiotów;
11) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych
przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku z podaniem ³¹cznej
wysokoœci nak³adów, w tym wysokoœci i Ÿróde³ dofinansowania otrzymanego ze œrodków publicznych;
2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y.
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3. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiêbior¹,
do wniosku o udzielenie dotacji winien do³¹czyæ informacje o pomocy publicznej otrzymanej przed
dniem z³o¿enia wniosku – sporz¹dzon¹ w zakresie i
wed³ug zasad okreœlonych w art. 37 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 roku o postêpowaniu w sprawach
dotycz¹cych pomocy publicznej.
4. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane
dla podmioty okreœlonego w ust. 3 dokonywane jest
zgodnie z przepisami niniejszej uchwa³y wraz z dochowaniem zasad okreœlonych w przepisach prawa
reguluj¹cych udzielenie pomocy publicznej dla przedsiêbiorców.
§6
Wnioski o dotacjê kierowane s¹ do Wójta Gminy Gniewino.
§7
1. Dotacjê przyznaje Rada Gminy Gniewino w uchwale okreœlaj¹cej:
1) nazwê podmiotu otrzymuj¹cego dotacjê;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym na wykonanie których przyznano dotacjê
3) kwotê dotacji do przekazania w danym roku bud¿etowym oraz kwotê do przekazania w roku nastêpnym
2. Przy ustalaniu wysokoœci przyznanych dotacji Rada
Gminy Gniewino uwzglêdnia kwotê dotacji w danym
roku i nastêpnym roku bud¿etowym z uwzglêdnieniem kwot zaplanowanych na ten cel w bud¿ecie
Gminy Gniewino.
§8
Uwzglêdniaj¹c § 7 niniejszej uchwa³y oraz dane zawarte we wniosku o dotacjê Wójt Gminy Gniewino podpisuje
z beneficjentem umowê okreœlaj¹c¹ w szczególnoœci:
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania;
2) kwotê dotacji i terminy jej przekazywania, które w
postanowieniach umowy mog¹ byæ uzale¿nione od
wyniku ka¿dorazowej kontroli postêpu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków;
3) zobowi¹zanie siê beneficjenta do przekazywania informacji o wysokoœci œrodków publicznych na prace
lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych Ÿróde³;
4) zobowi¹zanie siê beneficjenta do stosowania takich
zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych,
aby orygina³y dokumentów œwiadcz¹cych o dokonaniu wydatków sfinansowanych w ca³oœci lub w czêœci z otrzymanej dotacji zaopatrzone by³y w sposób
trwa³y w klauzulê potwierdzaj¹c¹ ten fakt;
5) zobowi¹zanie siê beneficjenta do poddania siê kontroli przeprowadzonej przez Gminê Gniewino w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub
robót budowlanych;
6) sposób i termin rozliczenia kwot udzielonej dotacji;
7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej
dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

8) pouczenie o zakresie odpowiedzialnoœci karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy
wydatkowaniu œrodków z otrzymanej dotacji;
9) pouczenie beneficjenta o tym, i¿ w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem – na
mocy art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych– beneficjent traci prawo
otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licz¹c od dnia
stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
§9
1. Kontrola o której mowa w § 8 pkt. 2 i 5 przeprowadzana jest przez osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy Gniewino i polega na:
1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji
celów zak³adanych w zakresie dotowanego zadania pod k¹tem zgodnoœci z przepisami prawa i zawart¹ umow¹ /kontrola formalno– merytoryczna/;
2) sprawdzeniu dokumentów zwi¹zanych z realizacj¹
dotowanego zadania /w szczególnoœci znajduj¹cych siê w siedzibie podmiotu orygina³ów dokumentów finansowych/ pod k¹tem ich zgodnoœci z
przepisami prawa, umow¹ i zasadami rachunkowoœci / kontrola formalno– rachunkowa/;
2. Kontrola mo¿e byæ przeprowadzona do czasu rozliczenia otrzymanej dotacji.
§ 10
1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w
terminach okreœlonych w umowie sk³ada sprawozdanie z wykonania prac lub robót budowlanych Wójtowi Gminy Gniewino.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 okreœla:
1) ca³kowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nak³ady pokryte z innych œrodków
publicznych;
2) zestawienie rachunków do³¹czonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji ze wskazaniem
daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz
jego kwoty wraz z okreœleniem wysokoœci œrodków z dotacji finansuj¹cych dany rachunek;
3. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
4. Do sprawozdania do³¹cza siê oœwiadczenie o zgodnoœci do³¹czonych danych ze stanem faktycznym
wraz z pouczeniem o odpowiedzialnoœci z art. 233
Kodeksu Karnego.
5. Beneficjent, rozliczaj¹c dotacjê, winien na wezwanie Wójta Gminy Gniewino uzupe³niæ brakuj¹ce dokumenty i udzieliæ wyczerpuj¹cych informacji.
§ 11
W przypadku czêœciowego lub ca³kowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn le¿¹cych po stronie beneficjenta, niewykorzystana czêœæ przekazanych
œrodków dotacji podlega zwrotowi do bud¿etu Gminy
Gniewino na zasadach okreœlonych w umowie.
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§ 12
1. Wójt Gminy Gniewino prowadzi zestawienie danych
o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy
uprawnione do udzielenia dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacja przyznanych
przez Radê Gminy Gniewino.
2. Zestawienie danych o których mowa w ust. 1 dla ka¿dej udzielonej dotacji winno zawieraæ:
1) wskazanie zabytku z uwzglêdnieniem miejsca jego po³o¿enia lub przechowywania:
2) imiê, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby lub nazwê, siedzibê i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotacjê:
3) kserokopiê uchwa³y o przyznaniu dotacji okreœlonej w § 7 niniejszej uchwa³y:
4) kserokopiê umowy o dotacjê;
5) informacjê o wysokoœci œrodków przekazanych
beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty
wyp³aconej dotacji;
6) informacje przekazane Gminie Gniewino przez inne organy zobowi¹zane do udzielenia informacji o

dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku;
7) adnotacje o podaniu informacji okreœlonej w ust. 3
do publicznej wiadomoœci oraz o okresie wywieszenia takiej informacji na tablicy og³oszeñ;
3. Wójt Gminy Gniewino niezw³ocznie og³asza na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Gniewino uchwa³ê o przyznaniu dotacji okreœlon¹ w § 7 niniejszej uchwa³y.
Uchwa³ê wywiesza siê na okres 1 miesi¹ca.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Gniewino.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz

Zał. Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Gniewino
Nr VI/37?2007
z dnia 23 lutego 2007 r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

I. Dane podmiotu ubiegającego się o dotację
1. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu:..................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. Forma prawna: ...............................................................................................................................
3. Data rejestracji / Nr właściwego rejestru :......................................................................................
4. Dokładny adres / siedziba ..............................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. NIP : ..............................................................
6. Nazwa banku : ..............................................................................................................................
7. Nr rachunku bankowego: ..............................................................................................................
8. Nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania
wnioskodawcy w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów: .................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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II. Dane o zabytku:
1. Nazwa zabytku: ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Dane o zabytku /Nr rejestru zabytku, data wpisu / .......................................................................
......................................................................................................................................................
3. Dokładny adres zabytku : .............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. Tytuł do władania zabytkiem: ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. Uzyskane pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku / wydane przez , data, nr zezwolenia/ : ...........................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
6. Uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku / wydane przez,
data, nr zezwolenia. .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
III.

Szczegółowe informacje o pracach lub robotach:
1. Zakres rzeczowy prac lub robót : .........................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót: .............................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

IV.

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych:
1. Koszt całkowity /w zł/ : ..........................................................................................................
w tym:
- wnioskowana wielkość dotacji /w zł./ ...........................................................................
- wielkość środków własnych /w zł./ : ............................................................................
- inne źródła finansowania /należy wskazać jakie, w zł./ .................................................
.......................................................................................................................................
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Harmonogram realizacji prac wraz ze wskazaniem źródeł finansowania /w zł./:

Rodzaj prac lub robót

Przewidywany
Przewidywany
Źródło /źródła/
okres
koszt wykonania finansowania prac
wykonywania prac prac lub robót
lub robót *

Ogółem:

* jeżeli finansowanie danej pozycji następuje z kilku źródeł, należy wskazać kwoty finansowania z każdego źródła oddzielnie

VI.

Terminy:
1. Wnioskowany termin przekazania dotacji: ..............................................................................
2. Termin rozpoczęcia prac: ........................................................................................................
3. Termin zakończenia prac : .....................................................................................................

VII.

Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty
budowlane przy zabytku oraz informacja o złożonym wystąpieniu o takie środki do innych
podmiotów: .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

VIII. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku: .........................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
IX.

Wykaz załączników wymaganych przy składaniu wniosków:
1. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.
2. Dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem /aktualny wypis z rejestru gruntów
lub aktualny odpis z księgi wieczystej/.
3. Decyzja właściwego organy ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac
lub robót.
4. Projekt i pozwolenie na budowę / zabytki nieruchome/.
5. Program prac /zabytki ruchome/.

W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe dane, Gmina Gniewino
zastrzega sobie prawo żądania zwrotu przyznanych środków na zasadach określonych w
umowie.
X.

Data złożenia wniosku: .............................

Pieczątka i podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy:
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Zał. Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Gniewino
Nr VI/37/2007
z dnia 23 lutego 2007 r.

SPRAWOZDANIE
z udzielonej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
CZĘŚCIOWE*
KOŃCOWE*

.....................................................................................................................................................................
/ nazwa podmiotu /

UMOWA o dotację Nr ...................................
zawartej w dniu ................................................... pomiędzy
............................................................................................................
...........................................................................................................
a
............................................................................................................
............................................................................................................
na zadanie ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Data złożenia sprawozdania: ......................................................................................................................
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Część I. Sprawozdanie merytoryczne:

1. Czy zakładane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ostały
osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeżeli nie- uzasadnić dlaczego.

2. Opis wykonania robót:

Poz. 1302
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Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków:

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów:

L.p.

Rodzaj Kosztów

Koszty poprzednich
okresów
sprawozdawczych
/ narastająco/

Koszt zadania
/zgodnie z umową/

Koszt
całkowity
/ w zł./

w tym:
z dotacji
/ w zł. /

Koszt
całkowity
/w zł./

Koszty w bieżącym
Okresie
sprawozdawczym

w tym:
z dotacji
/w zł./

Koszt
całkowity
/w zł./

w tym:
z dotacji
/ w zł/

Ł ą c z n i e:

2. Rozliczenie ze względu na źródła finansowania:

Źródła finansowania

Całość zadania
/ zgodnie z umowa/
zł.

%

Poprzednie okresy
sprawozdawcze
/narastająco/
zł.

Bieżący okres
sprawozdawczy
%

zł.

%

Koszty pokryte z dotacji
Koszty pokryte ze środków własnych
Koszty pokryte z innych źródeł
O g ó ł e m:

100 %

100%

100%
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Ewentualne uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

3. Zestawienie faktur / rachunków/:

L.p.

Nr dokumentu
księgowego

Nr pozycji
kosztorysu

Data

Nazwa wydatku

Kwota
/w zł./

Z tego ze
środków
pochodzących z
dotacji
/w zł./

Łącznie:

Część III. Informacje dodatkowe:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
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Oświadczam /my/ że:
1. Od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy.
2. Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.
3. Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w
ramach umowy zostały dokonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004rPrawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zmianami/
4. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur /rachunków zostały faktycznie
poniesione.

/ pieczęć wnioskodawcy /

/ podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do składa oświadczeń woli w imieniu
wnioskodawcy/

Adnotacje urzędowe / nie wypełniać/:
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1303

1304

UCHWA£A Nr VI/43/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.

UCHWA£A Nr VI/44/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów
publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych
przez Gminê Gniewino.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminê
Gniewino.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (tekst jednolity: Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.)
oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr 400/LXV/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 21 lipca 2006 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Pomorskiego Kuratora Oœwiaty, Rada Gminy
Gniewino uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572) i 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, z póŸn. zm.) oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹
Nr 400/LXV/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 21 lipca
2006 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Pomorskiego
Kuratora Oœwiaty, Rada Gminy Gniewino uchwala, co
nastêpuje:

§1

§1

Z dniem 1 wrzeœnia 2007 r. ustala siê nastêpuj¹cy
plan sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Gniewino:
1) Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa im. Gabriela Narutowicza w Gniewinie, ul. Szkolna 1, 84–250 Gniewino;
2) Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa w Kostkowie,
Kostkowo 22, 84–252 Zamostne.

Z dniem 1 wrzeœnia 2007 r. ustala siê nastêpuj¹cy
plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez
Gminê Gniewino:
1) Samorz¹dowe Gimnazjum w Gniewinie, ul. Szkolna
1, 84–250 Gniewino;
2) Samorz¹dowe Gimnazjum im. ks. Stanis³awa Galasa w Kostkowie, Kostkowo 22, 84–252 Zamostne.

§2

Ustala siê nastêpuj¹ce granice obwodów publicznych
gimnazjów wymienionych w § 1:
1) obwód Samorz¹dowego Gimnazjum w Gniewinie
obejmuje miejscowoœci: Bychowo, Czymanowo,
Gniewinko, Gniewino, Mierzyno, Nadole, Perlino,
Opalino, Strzebielinko, Toliszczek;
2) obwód Samorz¹dowego Gimnazjum im. ks. Stanis³awa Galasa w Kostkowie obejmuje miejscowoœci:
Chynowie, D¹brówka, Dêbina, Jêczewo, Kostkowo,
Lisewo, £êczyn Dolny, Mierzynko, P³aczewo, Rybienko, Rybno, Salinko, Salino, S³uszewo, Strzebielinek, Tadzino.

Ustala siê nastêpuj¹ce granice obwodów publicznych
szkó³ podstawowych wymienionych w § 1:
1) obwód Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej im. Gabriela Narutowicza w Gniewinie obejmuje miejscowoœci: Bychowo, Czymanowo, Gniewinko, Gniewino,
Mierzyno, Nadole, Perlino, Opalino, Strzebielinko,
Toliszczek;
2) obwód Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej w Kostkowie obejmuje miejscowoœci: Chynowie, D¹brówka, Dêbina, Jêczewo, Kostkowo, Lisewo, £êczyn
Dolny, Mierzynko, P³aczewo, Rybienko, Rybno, Salinko, Salino, S³uszewo, Strzebielinek, Tadzino.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 72/VIII/99 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie sieci szkó³ publicznych na terenie Gminy Gniewino oraz granic ich
obwodów.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Gniewino.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz

§2

§3
Traci moc uchwa³a Nr 72/VIII/99 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie sieci szkó³ publicznych na terenie Gminy Gniewino oraz granic ich
obwodów.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Gniewino.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz
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UCHWA£A Nr VI//49/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr VI/35/90 Rady Gminy
Gniewino z dnia 15 listopada 1990 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy jednostek pomocniczych–so³ectw
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
LP.
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§1
W uchwale Nr VI/35/90 z dnia 15–11–1990 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie: „§ 1 Tworzy
siê na terenie gminy Gniewino nastêpuj¹ce jednostki pomocnicze:
MIEJSCOWOŚCI
WCHODZĄCE W SKŁAD SOŁECTWA

NAZWA SOŁECTWA

1.

Bychowo

Bychowo, Toliszczek

2.

Chynowie

Chynowie

3.

Czymanowo

Czymanowo, Opalino

4.

Gniewino

Gniewino, Strzebielinko, Strzebielinek

5.

Kostkowo

Kostkowo, Dąbrówka, Łęczyn Dolny, Słuszewo

6.

Lisewo

Lisewo, Jęczewo

7.

Mierzynko

Mierzynko, Salino, Salinko, Dębina

8.

Mierzyno

Mierzyno, Gniewinko

9.

Nadole

Nadole

10.

Perlino

Perlino

11.

Rybno

Rybno, Rybienko

12.

Tadzino

Tadzino, Płaczewo

§2

wi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 z dnia
10 paŸdziernika 2006 r. ze zmian¹: Uchwa³a
Nr IV/31/2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 19 stycznia
2007 r. Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§1

§3

Uchwala siê Statut So³ectwa Bychowo stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 Szczegó³owe zasady dzia³ania jednostki pomocniczej okreœla jej statut.”

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Maria Korkosz

1306

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VI/36/90 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 1990 r. ze zm. Uchwa³a Nr RG
XVII/121/92 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia
1992 r.
§4

UCHWA£A Nr VI/50/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

w sprawie nadania Statutu So³ectwa Bychowo
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy stano-

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/50/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.

§5
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœci: Bychowo, Toliszczek.

STATUT
SO£ECTWA BYCHOWO

ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SO£ECTWA

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§6

§1
Statut so³ectwa okreœla:
1) nazwê i obszar so³ectwa,
2) organizacjê i zakres dzia³ania organów so³ectwa,
3) zasady i tryb wyboru oraz odwo³ywania organów so³ectwa,
4) zasady gospodarowania maj¹tkiem i mieniem powierzonym so³ectwu,
5) zasady gospodarki finansowej so³ectwa,
6) zasady i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§2
Sformu³owania u¿yte w niniejszym statucie oznaczaj¹:
1) Gmina – Gminê Gniewino,
2) So³ectwo – So³ectwo Bychowo,
3) So³tys – So³tysa So³ectwa Bychowo,
4) Rada So³ecka – Radê So³eck¹ So³ectwa Bychowo,
5) Rada Gminy – Radê Gminy Gniewino,
6) Wójt – Wójta Gminy Gniewino,
7) Urz¹d Gminy – Urz¹d Gminy Gniewino,
8) Statut – Statut So³ectwa Bychowo.
§3
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, powo³an¹ i dzia³aj¹c¹ na prawnej podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
2) uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Gniewino z póŸn. zm.,
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.),
4) niniejszego Statutu.
2. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w
realizacji zadañ Gminy.

ROZDZIA£ II
NAZWA I OBSZAR SO£ECTWA
§4
1. Nazwa jednostki pomocniczej Gminy brzmi: So³ectwo
Bychowo.
2. Ogó³ mieszkañców So³ectwa stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.

1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie sk³adaj¹ce siê ze sta³ych, pe³noletnich mieszkañców So³ectwa (organ uchwa³odawczy),
2) So³tys (organ wykonawczy).
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ sta³e lub doraŸne komisje do okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot
ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy. Komisja jest spo³ecznym organem opiniodawczym Zebrania Wiejskiego.
4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata. So³tys
i Rada So³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
5. Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
6. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoœci, kolegialnoœci i jawnoœci.
7. Dzia³alnoœæ organów So³ectwa winna byæ na bie¿¹co dokumentowana.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§7
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) rozpatrywanie spraw publicznych o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿onych przepisami prawa i
uchwa³ami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów,
2) reprezentowanie interesów mieszkañców So³ectwa
przed w³adzami Gminy oraz innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie So³ectwa w ramach kompetencji,
3) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój So³ectwa,
4) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym So³ectwa wszystkich jego mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
7) inspirowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej dla mieszkañców bêd¹cych w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
8) upowszechnianie kultury,
9) wspó³dzia³anie w utrzymywaniu porz¹dku, spokoju i
czystoœci.
§8
Zadania okreœlone w § 7 Zebranie Wiejskie realizuje
w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
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3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³ Rady Gminy, dotycz¹cych spraw o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
6) ustalanie zadañ dla So³tysa i Rady So³eckiej do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§9
Zebranie Wiejskie opiniuje w czêœci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy
projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) programów gospodarczych Gminy,
4) przepisów prawa miejscowego,
5) innych uchwa³, o zaopiniowanie których zwróci siê
w³aœciwy organ Gminy.
§ 10
Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie planu wydatków œrodków So³ectwa ujêtych w bud¿ecie Gminy,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych sk³adanych
przez So³tysa,
5) opiniowanie w sprawach rzeczowych i maj¹tkowych
dotycz¹cych mienia gminnego znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,
6) konsultowanie utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia So³ectwa oraz nadania statutu So³ectwa,
7) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy,
8) okreœlania przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu.
§ 11
1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.
2. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy,
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w punktach 1–3,
5) udzia³u w g³osowaniu, z zastrze¿eniem § 30 ust. 1
niniejszego Statutu,

6) zg³aszania kandydatur na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 12
Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do publicznej wiadomoœci w sposób przyjêty w So³ectwie przynajmniej na 7 dni przed dat¹ zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 14 dni od zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawieraæ:
1) okreœlenie inicjatora zebrania,
2) okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad.
5. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków, opinii poprzedniego zebrania. Sprawozdanie
sk³ada So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
Ka¿de Zebranie Wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na
liczbê bior¹cych w nim udzia³ mieszkañców So³ectwa,
o ile zostali prawid³owo o nim zawiadomieni zgodnie z
wymogami Statutu.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 1) i 2)
otwiera So³tys i przewodniczy jego obradom. So³tysa mo¿e w tych zadaniach zastêpowaæ upowa¿niony przez niego cz³onek Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 3)
otwiera przewodnicz¹cy Rady Gminy lub Wójt i przewodniczy jego obradom. W zadaniach tych przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta zastêpowaæ mo¿e
upowa¿niony przez nich odpowiednio radny lub pracownik Urzêdu Gminy.
3. Do zadañ przewodnicz¹cego obradom Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) prowadzenie obrad,
2) zapewnianie obs³ugi techniczno–biurowej zebrania i czuwanie nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z
niego protoko³u,
3) decydowanie o kolejnoœci zabierania g³osu przez
poszczególnych mówców,
4) okreœlanie czasu wyst¹pienia jednego mówcy, je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ,
5) udzielanie i odbieranie g³osu poszczególnym mówcom,
6) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad,
7) przeprowadzanie g³osowania i niezw³oczne og³aszanie jego wyników,
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8) w razie potrzeby zarz¹dzanie powo³ania komisji
skrutacyjnej w celu przeprowadzenia g³osowania
tajnego,
9) czuwanie nad zachowaniem porz¹dku i spokoju
podczas obrad i g³osowania.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
5. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
7. W przypadku powstania trudnoœci z wywi¹zaniem
siê z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 6 So³tys winien zwróciæ siê o pomoc do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta, którzy wyznaczaj¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy b¹dŸ jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 16
1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce zebrania,
2) imiê i nazwisko oraz funkcjê przewodnicz¹cego
obradom,
3) imiê i nazwisko protokolanta,
4) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych wniosków,
8) uchwa³y przyjête podczas zebrania,
9) podpis przewodnicz¹cego obradom oraz protokolanta.
2. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoœci.
3. Uchwa³y i wnioski z zebrania So³tys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od zebrania.
4. Uchwa³y i wnioski z zebrania Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 17
W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójt wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.
§ 18
1. O ile ustawy lub Statut nie stanowi¹ inaczej uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszoœæ
g³osów oznacza, ¿e liczba g³osów "za" jest wiêksza
od liczby g³osów "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych
siê nie bierze siê pod uwagê.
2. W szczególnych przypadkach Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
3. Uchwa³y s¹ numerowane wed³ug kolejnoœci podejmowania.

4. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad i og³asza
je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 19
1. Uchwa³y i wnioski z Zebrania Wiejskiego Wójt zgodnie ze swoimi kompetencjami za³atwia we w³asnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy, o ile nie naruszaj¹ one interesów Gminy i
s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§ 20
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych
innych osób, albo z ¿¹daniem dopuszczenia do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawiaj¹ za tym interesy spo³eczne mieszkañców So³ectwa.
§ 21
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawrzeæ porozumienia
okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e równie¿ podejmowaæ wspólne uchwa³y.
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 22
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie
ich obradom,
3) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, organizowanie pracy Rady So³eckiej,
6) organizowanie pracy mieszkañców przy realizacji wspólnych zadañ na rzecz So³ectwa,
7) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w So³ectwie,
8) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa,
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
10) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku,
11) bie¿¹ce sygnalizowanie Wójtowi istotnych problemów So³ectwa,
12) inkaso podatków stanowi¹cych dochód Gminy na
podstawie odrêbnej uchwa³y Rady Gminy.
13) prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
a) Statut,
b) uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
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c) protoko³y z zebrañ wiejskich zwo³ywanych zgodnie z § 12 pkt 1) i 2) oraz protoko³y z posiedzeñ
Rady So³eckiej,
d) sprawozdania z realizacji swoich zadañ,
14) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
15) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
§ 23
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. So³tys jest zobowi¹zany do wspó³dzia³ania z radnymi, klubami radnych i komisjami Rady Gminy.
§ 24
1. So³tys odpowiada za swoj¹ dzia³alnoœæ przed Zebraniem Wiejskim.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada przynajmniej raz w roku informacje o swej dzia³alnoœci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym
4. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów
podró¿y s³u¿bowej.
5. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich cz³onkom Rady So³eckiej bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub
zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
6. Wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do pracy organom So³ectwa dla realizacji zadañ okreœlonych
Statutem zabezpiecza Wójt w ramach œrodków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie Gminy.
§ 25
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
So³tysa. Rada So³ecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.
3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3–5 osób wybranych przez
Zebranie Wiejskie.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miar¹
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³y
podjêtej wiêkszoœci¹ g³osów.
6. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
§ 26
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoœci:
1) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
2) podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
i podzia³u œrodków finansowych So³ectwa,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
zebrania,

4) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów pracy,
5) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
6) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
7) sk³adanie Zebraniu Wiejskiemu w uzgodnieniu z So³tysem propozycji dotycz¹cych udzia³u spo³ecznoœci
wiejskiej w postêpowaniu administracyjnym,
8) zbieranie wniosków mieszkañców w sprawach So³ectwa,
9) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
ROZDZIA£ IV
TRYB WYBORU I ODWO£ANIA SO£TYSA I RADY
SO£ECKIEJ
§ 27
1. Wybory So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej na now¹
kadencjê zarz¹dza Wójt, zwo³uj¹c w tym celu Zebranie Wiejskie okreœlaj¹c jego termin i miejsce.
2. Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej na now¹ kadencjê
podaje siê do wiadomoœci mieszkañców So³ectwa w
trybie okreœlonym w niniejszym Statucie.
§ 28
Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoœci przez uczestników zebrania.
§ 29
1. Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona otwiera i
prowadzi Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza
siê wybory oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów
Statutu.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych spoœród uczestników zebrania. Komisja wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ:
1) osoby kandyduj¹ce na So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej,
2) ma³¿onkowie, wstêpni, zstêpni i rodzeñstwo kandydatów na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
5. Karty do g³osowania opatrzone pieczêci¹ Wójta lub
pieczêci¹ So³tysa w przypadku wyborów cz³onków
Rady So³eckiej w czasie trwania kadencji, zawieraj¹ umieszczone w porz¹dku alfabetycznym nazwiska zg³oszonych kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowe lub nie opatrzone odpowiedni¹ pieczêci¹.
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7. Za niewa¿ny uwa¿a siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” przy wiêkszej liczbie
kandydatów ni¿ miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „x” przy ¿adnym kandydacie.
8. Protokó³ z przeprowadzonych wyborów podpisuj¹
cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
9. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje protokó³ Wójtowi w terminie 7 dni.

3. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji wszystkich
cz³onków Rady So³eckiej Wójt zarz¹dza wybory w
terminie 30 dni.

§ 30

1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym Statutem
oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn na jego
rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
3. Bezpoœredni bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem
przez organy So³ectwa zadañ w zwi¹zku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Wójt.

1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy sta³y mieszkaniec So³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ oddzielnie. W pierwszej kolejnoœci przeprowadza
siê g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa, w drugiej – wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 31
1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów o wyniku g³osowania rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisjê skrutacyjn¹.
§ 32

ROZDZIA£ V
GOSPODARKA MAJ¥TKIEM I MIENIEM POWIERZONYM SO£ECTWU
§ 34

§ 35
Zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym. Do zwyk³ego zarz¹du nie zalicza siê takich czynnoœci jak:
zbywanie, obci¹¿anie nieruchomoœci, zaci¹ganie kredytów, po¿yczek, czynienie darowizn.
§ 36
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 35,
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 35 na konserwacjê i remonty
sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
2. W sprawach okreœlonych w ust. 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
3. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez
niego upowa¿nionej.

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹
byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) naruszaj¹ przepisy o gospodarce finansowej, przejawiaj¹ niegospodarnoœæ,
4) dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców So³ectwa.
2. Z pisemnym wnioskiem o odwo³anie mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa w liczbie co najmniej 1/4
uprawnionych do g³osowania,
2) organy Gminy.
3. Uchwa³a o odwo³aniu z funkcji podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego (je¿eli uczestniczy
w zebraniu) w g³osowaniu tajnym i wymaga dla swej
wa¿noœci zwyk³ej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.

So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
Statutem.

§ 33

§ 38

1. W przypadku odwo³ania, utraty prawa wybieralnoœci
lub braku tego prawa w dniu wyborów, a tak¿e w razie zrzeczenia siê funkcji So³tysa b¹dŸ jego œmierci,
w terminie 30 dni Wójt zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza So³tys na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o
tym Wójta, z zastrze¿eniem ust. 3.

1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy:
1) dochody realizowane przez So³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane przez organy so³ectwa s¹
wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
ust. 1 organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ
zasad gospodarki finansowej Gminy.

ROZDZIA£ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 37
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3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego So³ectwo
wydatkuje przydzielane mu œrodki na cele w niej okreœlone.
5. Œrodki So³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób
celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy So³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 39
1. Rada Gminy okreœla corocznie w bud¿ecie Gminy
wysokoœæ œrodków na realizacjê zadañ So³ectwa.
2. W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w
terminie okreœlonym w odrêbnej uchwale Rady Gminy (procedura uchwalania bud¿etu) przedk³ada Wójtowi plan finansowy dochodów i wydatków na rok
nastêpny.
3. Wielkoœæ œrodków dla So³ectwa ustala siê w oparciu
o liczbê mieszkañców wed³ug stanu na dzieñ 30
czerwca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i zatwierdzon¹ przez Radê Gminy.
ROZDZIA£ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 40

2. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mog¹ wyst¹piæ w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o
jej uchwaleniu:
1) Wójt,
2) So³tys,
3) osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu
Wiejskim,
4) osoba, której interes prawny zosta³ uchwa³¹ tak¹
naruszony.
3. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê ze stanowiskiem So³tysa.
ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 44
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic i nazwy decyduje Rada Gminy
zgodnie zapisami § 69 Statutu Gminy Gniewino.
§ 45
Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy z inicjatywy:
1) Zebrania Wiejskiego,
2) Rady Gminy,
3) Wójta.
§ 46

Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ectwa
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy Gniewino oraz inne uchwa³y i zarz¹dzenia organów Gminy.

§ 41

§ 47

1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹
organy Gminy.
2. Dzia³alnoœæ finansowa So³ectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarbnika Gminy, który przedk³ada w tym zakresie
informacjê Wójtowi.

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

§ 42
1. Organy nadzoru maj¹ prawo do:
1) ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
2) dokonywania wizytacji,
3) uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady So³eckiej bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o jakich mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

1307
UCHWA£A Nr VI/51/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie nadania Statutu So³ectwa Chynowie
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 z dnia
10 paŸdziernika 2006 r. ze zmian¹: Uchwa³a Nr IV/31/
2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 19 stycznia 2007 r.
Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:

§ 43

§1

1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.

Uchwala siê Statut So³ectwa Chynowie stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VI/36/90 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 1990 r. ze zm. Uchwa³a Nr RG
XVII/121/92 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia
1992 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/51/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
STATUT
SO£ECTWA CHYNOWIE
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Statut so³ectwa okreœla:
1) nazwê i obszar so³ectwa,
2) organizacjê i zakres dzia³ania organów so³ectwa,
3) zasady i tryb wyboru oraz odwo³ywania organów so³ectwa,
4) zasady gospodarowania maj¹tkiem i mieniem powierzonym so³ectwu,
5) zasady gospodarki finansowej so³ectwa,
6) zasady i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§2
Sformu³owania u¿yte w niniejszym statucie oznaczaj¹:
1) Gmina – Gminê Gniewino,
2) So³ectwo – So³ectwo Chynowie,
3) So³tys – So³tysa So³ectwa Chynowie,
4) Rada So³ecka – Radê So³eck¹ So³ectwa Chynowie,
5) Rada Gminy – Radê Gminy Gniewino,
6) Wójt – Wójta Gminy Gniewino,
7) Urz¹d Gminy – Urz¹d Gminy Gniewino,
8) Statut – Statut So³ectwa Chynowie.
§3
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, powo³an¹ i dzia³aj¹c¹ na prawnej podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
2) uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Gniewino z póŸn. zm.,

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.),
4) niniejszego Statutu.
2. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w
realizacji zadañ Gminy.
ROZDZIA£ II
NAZWA I OBSZAR SO£ECTWA
§4
1. Nazwa jednostki pomocniczej Gminy brzmi: So³ectwo
Chynowie.
2. Ogó³ mieszkañców So³ectwa stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.
§5
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœæ Chynowie.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SO£ECTWA
§6
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie sk³adaj¹ce siê ze sta³ych, pe³noletnich mieszkañców So³ectwa (organ uchwa³odawczy),
2) So³tys (organ wykonawczy).
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ sta³e lub doraŸne komisje do okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot
ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy. Komisja jest spo³ecznym organem opiniodawczym Zebrania Wiejskiego.
4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata. So³tys
i Rada So³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
5. Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
6. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoœci, kolegialnoœci i jawnoœci.
7. Dzia³alnoœæ organów So³ectwa winna byæ na bie¿¹co dokumentowana.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§7
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) rozpatrywanie spraw publicznych o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿onych przepisami prawa i
uchwa³ami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów,
2) reprezentowanie interesów mieszkañców So³ectwa
przed w³adzami Gminy oraz innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie So³ectwa w ramach kompetencji,
3) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój So³ectwa,
4) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym So³ectwa wszystkich jego mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
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7) inspirowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej dla mieszkañców bêd¹cych w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
8) upowszechnianie kultury,
9) wspó³dzia³anie w utrzymywaniu porz¹dku, spokoju i
czystoœci.
§8
Zadania okreœlone w § 7 Zebranie Wiejskie realizuje
w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³ Rady Gminy, dotycz¹cych spraw o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
6) ustalanie zadañ dla So³tysa i Rady So³eckiej do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§9
Zebranie Wiejskie opiniuje w czêœci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy
projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) programów gospodarczych Gminy,
4) przepisów prawa miejscowego,
5) innych uchwa³, o zaopiniowanie których zwróci siê
w³aœciwy organ Gminy.
§ 10
Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie planu wydatków œrodków So³ectwa ujêtych w bud¿ecie Gminy,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych sk³adanych
przez So³tysa,
5) opiniowanie w sprawach rzeczowych i maj¹tkowych
dotycz¹cych mienia gminnego znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,
6) konsultowanie utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia So³ectwa oraz nadania statutu So³ectwa,
7) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy,
8) okreœlania przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu.

§ 11
1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.
2. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy,
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w punktach 1–3,
5) udzia³u w g³osowaniu, z zastrze¿eniem § 30 ust. 1
niniejszego Statutu,
6) zg³aszania kandydatur na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 12
Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do publicznej wiadomoœci w sposób przyjêty w So³ectwie przynajmniej na 7 dni przed dat¹ zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 14 dni od zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawieraæ:
1) okreœlenie inicjatora zebrania,
2) okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad.
5. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków, opinii poprzedniego zebrania. Sprawozdanie
sk³ada So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
Ka¿de Zebranie Wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na
liczbê bior¹cych w nim udzia³ mieszkañców So³ectwa,
o ile zostali prawid³owo o nim zawiadomieni zgodnie z
wymogami Statutu.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 1) i 2)
otwiera So³tys i przewodniczy jego obradom. So³tysa mo¿e w tych zadaniach zastêpowaæ upowa¿niony przez niego cz³onek Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 3)
otwiera przewodnicz¹cy Rady Gminy lub Wójt i przewodniczy jego obradom. W zadaniach tych przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta zastêpowaæ mo¿e
upowa¿niony przez nich odpowiednio radny lub pracownik Urzêdu Gminy.
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3. Do zadañ przewodnicz¹cego obradom Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) prowadzenie obrad,
2) zapewnianie obs³ugi techniczno–biurowej zebrania i czuwanie nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z
niego protoko³u,
3) decydowanie o kolejnoœci zabierania g³osu przez
poszczególnych mówców,
4) okreœlanie czasu wyst¹pienia jednego mówcy, je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ,
5) udzielanie i odbieranie g³osu poszczególnym mówcom,
6) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad,
7) przeprowadzanie g³osowania i niezw³oczne og³aszanie jego wyników,
8) w razie potrzeby zarz¹dzanie powo³ania komisji
skrutacyjnej w celu przeprowadzenia g³osowania
tajnego,
9) czuwanie nad zachowaniem porz¹dku i spokoju
podczas obrad i g³osowania.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
5. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
7. W przypadku powstania trudnoœci z wywi¹zaniem
siê z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 6 So³tys winien zwróciæ siê o pomoc do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta, którzy wyznaczaj¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy b¹dŸ jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 16
1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce zebrania,
2) imiê i nazwisko oraz funkcjê przewodnicz¹cego
obradom,
3) imiê i nazwisko protokolanta,
4) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych wniosków,
8) uchwa³y przyjête podczas zebrania,
9) podpis przewodnicz¹cego obradom oraz protokolanta.
2. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoœci.
3. Uchwa³y i wnioski z zebrania So³tys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od zebrania.
4. Uchwa³y i wnioski z zebrania Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.

§ 17
W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójt wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.
§ 18
1. O ile ustawy lub Statut nie stanowi¹ inaczej uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszoœæ
g³osów oznacza, ¿e liczba g³osów "za" jest wiêksza
od liczby g³osów "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych
siê nie bierze siê pod uwagê.
2. W szczególnych przypadkach Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
3. Uchwa³y s¹ numerowane wed³ug kolejnoœci podejmowania.
4. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad i og³asza
je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 19
1. Uchwa³y i wnioski z Zebrania Wiejskiego Wójt zgodnie ze swoimi kompetencjami za³atwia we w³asnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy, o ile nie naruszaj¹ one interesów Gminy i
s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§ 20
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych
innych osób, albo z ¿¹daniem dopuszczenia do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawiaj¹ za tym interesy spo³eczne mieszkañców So³ectwa.
§ 21
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawrzeæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e równie¿ podejmowaæ wspólne
uchwa³y.
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 22
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie
ich obradom,
3) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, organizowanie pracy Rady So³eckiej,
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6) organizowanie pracy mieszkañców przy realizacji wspólnych zadañ na rzecz So³ectwa,
7) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w So³ectwie,
8) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa,
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
10) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku,
11) bie¿¹ce sygnalizowanie Wójtowi istotnych problemów So³ectwa,
12) inkaso podatków stanowi¹cych dochód Gminy na
podstawie odrêbnej uchwa³y Rady Gminy.
13) prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
a) Statut,
b) uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
c) protoko³y z zebrañ wiejskich zwo³ywanych zgodnie z § 12 pkt 1) i 2) oraz protoko³y z posiedzeñ
Rady So³eckiej,
d) sprawozdania z realizacji swoich zadañ,
14) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
15) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
§ 23
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. So³tys jest zobowi¹zany do wspó³dzia³ania z radnymi, klubami radnych i komisjami Rady Gminy.
§ 24
1. So³tys odpowiada za swoj¹ dzia³alnoœæ przed Zebraniem Wiejskim.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada przynajmniej raz w roku informacje o swej dzia³alnoœci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym
4. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów
podró¿y s³u¿bowej.
5. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich cz³onkom Rady So³eckiej bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub
zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
6. Wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do pracy organom So³ectwa dla realizacji zadañ okreœlonych
Statutem zabezpiecza Wójt w ramach œrodków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie Gminy.
§ 25
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
So³tysa. Rada So³ecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.

3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3–5 osób wybranych przez
Zebranie Wiejskie.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miar¹
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³y
podjêtej wiêkszoœci¹ g³osów.
6. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
§ 26
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoœci:
1) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
2) podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
i podzia³u œrodków finansowych So³ectwa,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
zebrania,
4) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów pracy,
5) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
6) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
7) sk³adanie Zebraniu Wiejskiemu w uzgodnieniu z So³tysem propozycji dotycz¹cych udzia³u spo³ecznoœci
wiejskiej w postêpowaniu administracyjnym,
8) zbieranie wniosków mieszkañców w sprawach So³ectwa,
9) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
ROZDZIA£ IV
TRYB WYBORU I ODWO£ANIA SO£TYSA I RADY
SO£ECKIEJ
§ 27
1. Wybory So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej na now¹
kadencjê zarz¹dza Wójt, zwo³uj¹c w tym celu Zebranie Wiejskie okreœlaj¹c jego termin i miejsce.
2. Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej na now¹ kadencjê
podaje siê do wiadomoœci mieszkañców So³ectwa w
trybie okreœlonym w niniejszym Statucie.
§ 28
Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoœci przez uczestników zebrania.
§ 29
1. Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona otwiera i
prowadzi Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza
siê wybory oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów
Statutu.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych spoœród uczestników zebrania. Komisja wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 84

Poz. 1307

— 5764 —

3. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ:
1) osoby kandyduj¹ce na So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej,
2) ma³¿onkowie, wstêpni, zstêpni i rodzeñstwo kandydatów na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
5. Karty do g³osowania opatrzone pieczêci¹ Wójta lub
pieczêci¹ So³tysa w przypadku wyborów cz³onków
Rady So³eckiej w czasie trwania kadencji, zawieraj¹ umieszczone w porz¹dku alfabetycznym nazwiska zg³oszonych kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowe lub nie opatrzone odpowiedni¹ pieczêci¹.
7. Za niewa¿ny uwa¿a siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” przy wiêkszej liczbie
kandydatów ni¿ miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „x” przy ¿adnym kandydacie.
8. Protokó³ z przeprowadzonych wyborów podpisuj¹
cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
9. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje protokó³ Wójtowi w terminie 7 dni.

1) mieszkañcy So³ectwa w liczbie co najmniej 1/4
uprawnionych do g³osowania,
2) organy Gminy.
3. Uchwa³a o odwo³aniu z funkcji podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego (je¿eli uczestniczy
w zebraniu) w g³osowaniu tajnym i wymaga dla swej
wa¿noœci zwyk³ej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.

§ 30

1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym Statutem
oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn na jego
rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
3. Bezpoœredni bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem
przez organy So³ectwa zadañ w zwi¹zku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Wójt.

1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy sta³y mieszkaniec So³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ oddzielnie. W pierwszej kolejnoœci przeprowadza
siê g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa, w drugiej – wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 31
1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów o wyniku g³osowania rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisjê skrutacyjn¹.
§ 32
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹
byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) naruszaj¹ przepisy o gospodarce finansowej, przejawiaj¹ niegospodarnoœæ,
4) dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców So³ectwa.
2. Z pisemnym wnioskiem o odwo³anie mog¹ wyst¹piæ:

§ 33
1. W przypadku odwo³ania, utraty prawa wybieralnoœci
lub braku tego prawa w dniu wyborów, a tak¿e w razie zrzeczenia siê funkcji So³tysa b¹dŸ jego œmierci,
w terminie 30 dni Wójt zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza So³tys na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o
tym Wójta, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji wszystkich
cz³onków Rady So³eckiej Wójt zarz¹dza wybory w
terminie 30 dni.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA MAJ¥TKIEM I MIENIEM POWIERZONYM SO£ECTWU
§ 34

§ 35
Zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym. Do zwyk³ego zarz¹du nie zalicza siê takich czynnoœci jak:
zbywanie, obci¹¿anie nieruchomoœci, zaci¹ganie kredytów, po¿yczek, czynienie darowizn.
§ 36
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 35,
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 35 na konserwacjê i remonty
sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
2. W sprawach okreœlonych w ust. 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
3. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez
niego upowa¿nionej.
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ROZDZIA£ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA

nika Gminy, który przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.

§ 37

§ 42

So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
Statutem.

1. Organy nadzoru maj¹ prawo do:
1) ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
2) dokonywania wizytacji,
3) uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady So³eckiej bez prawa g³osowania
oraz biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o jakich mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

§ 38
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy:
1) dochody realizowane przez So³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane przez organy so³ectwa s¹
wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
ust. 1 organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ
zasad gospodarki finansowej Gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego So³ectwo
wydatkuje przydzielane mu œrodki na cele w niej okreœlone.
5. Œrodki So³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób
celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy So³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 39
1. Rada Gminy okreœla corocznie w bud¿ecie Gminy
wysokoœæ œrodków na realizacjê zadañ So³ectwa.
2. W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w
terminie okreœlonym w odrêbnej uchwale Rady Gminy (procedura uchwalania bud¿etu) przedk³ada Wójtowi plan finansowy dochodów i wydatków na rok
nastêpny.
3. Wielkoœæ œrodków dla So³ectwa ustala siê w oparciu
o liczbê mieszkañców wed³ug stanu na dzieñ 30
czerwca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i zatwierdzon¹ przez Radê Gminy.
ROZDZIA£ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 40

§ 43
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
2. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mog¹ wyst¹piæ w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o
jej uchwaleniu:
1) Wójt,
2) So³tys,
3) osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu
Wiejskim,
4) osoba, której interes prawny zosta³ uchwa³¹ tak¹
naruszony.
3. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê ze stanowiskiem So³tysa.
ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 44
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic i nazwy decyduje Rada Gminy
zgodnie zapisami § 69 Statutu Gminy Gniewino.
§ 45
Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy z inicjatywy:
1) Zebrania Wiejskiego,
2) Rady Gminy,
3) Wójta.
§ 46

Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ectwa
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy Gniewino oraz inne uchwa³y i zarz¹dzenia organów Gminy.

§ 41

§ 47

1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹
organy Gminy.
2. Dzia³alnoœæ finansowa So³ectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarb-

Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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1308
UCHWA£A NrVI/52//2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie nadania Statutu So³ectwa Czymanowo
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 z dnia
10 paŸdziernika 2006 r. ze zmian¹: Uchwa³a Nr IV/31/
2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 19 stycznia 2007 r.
Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Czymanowo stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VI/36/90 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 1990 r. ze zm. Uchwa³a Nr RG
XVII/121/92 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia
1992 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz

1) Gmina – Gminê Gniewino,
2) So³ectwo– So³ectwo Czymanowo,
3) So³tys – So³tysa So³ectwa Czymanowo,
4) Rada So³ecka – Radê So³eck¹ So³ectwa Czymanowo,
5) Rada Gminy – Radê Gminy Gniewino,
6) Wójt – Wójta Gminy Gniewino,
7) Urz¹d Gminy – Urz¹d Gminy Gniewino,
8) Statut – Statut So³ectwa Czymanowo.
§3
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, powo³an¹ i dzia³aj¹c¹ na prawnej podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z póŸn. zm.),
2) uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Gniewino z póŸn. zm.,
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.),
4) niniejszego Statutu.
2. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w
realizacji zadañ Gminy.
ROZDZIA£ II
NAZWA I OBSZAR SO£ECTWA
§4
1. Nazwa jednostki pomocniczej Gminy brzmi: So³ectwo
Czymanowo.
2. Ogó³ mieszkañców So³ectwa stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.
§5

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/52/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
STATUT
SO£ECTWA CZYMANOWO
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Statut so³ectwa okreœla:
1) nazwê i obszar so³ectwa,
2) organizacjê i zakres dzia³ania organów so³ectwa,
3) zasady i tryb wyboru oraz odwo³ywania organów so³ectwa,
4) zasady gospodarowania maj¹tkiem i mieniem powierzonym so³ectwu,
5) zasady gospodarki finansowej so³ectwa,
6) zasady i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§2
Sformu³owania u¿yte w niniejszym statucie oznaczaj¹:

Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœci: Czymanowo, Opalino.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SO£ECTWA
§6
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie sk³adaj¹ce siê ze sta³ych, pe³noletnich mieszkañców So³ectwa (organ uchwa³odawczy),
2) So³tys (organ wykonawczy).
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ sta³e lub doraŸne komisje do okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot
ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy. Komisja jest spo³ecznym organem opiniodawczym Zebrania Wiejskiego.
4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata. So³tys
i Rada So³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
5. Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
6. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoœci, kolegialnoœci i jawnoœci.
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7. Dzia³alnoœæ organów So³ectwa winna byæ na bie¿¹co dokumentowana.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§7
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) rozpatrywanie spraw publicznych o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿onych przepisami prawa i
uchwa³ami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów,
2) reprezentowanie interesów mieszkañców So³ectwa
przed w³adzami Gminy oraz innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie So³ectwa w ramach kompetencji,
3) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój So³ectwa,
4) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym So³ectwa wszystkich jego mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
7) inspirowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej dla mieszkañców bêd¹cych w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
8) upowszechnianie kultury,
9) wspó³dzia³anie w utrzymywaniu porz¹dku, spokoju i
czystoœci.
§8
Zadania okreœlone w § 7 Zebranie Wiejskie realizuje
w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³ Rady Gminy, dotycz¹cych spraw o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
6) ustalanie zadañ dla So³tysa i Rady So³eckiej do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§9
Zebranie Wiejskie opiniuje w czêœci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy
projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) programów gospodarczych Gminy,
4) przepisów prawa miejscowego,
5) innych uchwa³, o zaopiniowanie których zwróci siê
w³aœciwy organ Gminy.
§ 10
Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,

3) uchwalanie planu wydatków œrodków So³ectwa ujêtych w bud¿ecie Gminy,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych sk³adanych
przez So³tysa,
5) opiniowanie w sprawach rzeczowych i maj¹tkowych
dotycz¹cych mienia gminnego znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,
6) konsultowanie utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia So³ectwa oraz nadania statutu So³ectwa,
7) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy,
8) okreœlania przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu.
§ 11
1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.
2. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy,
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w punktach 1–3,
5) udzia³u w g³osowaniu, z zastrze¿eniem § 30 ust. 1
niniejszego Statutu,
6) zg³aszania kandydatur na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 12
Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do publicznej wiadomoœci w sposób przyjêty w So³ectwie przynajmniej na 7 dni przed dat¹ zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 14 dni od zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawieraæ:
1) okreœlenie inicjatora zebrania,
2) okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad.
5. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków, opinii poprzedniego zebrania. Sprawozdanie
sk³ada So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
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§ 14
Ka¿de Zebranie Wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na
liczbê bior¹cych w nim udzia³ mieszkañców So³ectwa,
o ile zostali prawid³owo o nim zawiadomieni zgodnie z
wymogami Statutu.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 1) i 2)
otwiera So³tys i przewodniczy jego obradom. So³tysa mo¿e w tych zadaniach zastêpowaæ upowa¿niony przez niego cz³onek Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 3)
otwiera przewodnicz¹cy Rady Gminy lub Wójt i przewodniczy jego obradom. W zadaniach tych przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta zastêpowaæ mo¿e
upowa¿niony przez nich odpowiednio radny lub pracownik Urzêdu Gminy.
3. Do zadañ przewodnicz¹cego obradom Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) prowadzenie obrad,
2) zapewnianie obs³ugi techniczno–biurowej zebrania i czuwanie nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z
niego protoko³u,
3) decydowanie o kolejnoœci zabierania g³osu przez
poszczególnych mówców,
4) okreœlanie czasu wyst¹pienia jednego mówcy, je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ,
5) udzielanie i odbieranie g³osu poszczególnym mówcom,
6) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad,
7) przeprowadzanie g³osowania i niezw³oczne og³aszanie jego wyników,
8) w razie potrzeby zarz¹dzanie powo³ania komisji
skrutacyjnej w celu przeprowadzenia g³osowania
tajnego,
9) czuwanie nad zachowaniem porz¹dku i spokoju
podczas obrad i g³osowania.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
5. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
7. W przypadku powstania trudnoœci z wywi¹zaniem
siê z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 6 So³tys winien zwróciæ siê o pomoc do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta, którzy wyznaczaj¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy b¹dŸ jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 16
1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce zebrania,
2) imiê i nazwisko oraz funkcjê przewodnicz¹cego
obradom,
3) imiê i nazwisko protokolanta,
4) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,

5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych wniosków,
8) uchwa³y przyjête podczas zebrania,
9) podpis przewodnicz¹cego obradom oraz protokolanta.
2. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoœci.
3. Uchwa³y i wnioski z zebrania So³tys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od zebrania.
4. Uchwa³y i wnioski z zebrania Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 17
W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójt wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.
§ 18
1. O ile ustawy lub Statut nie stanowi¹ inaczej uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszoœæ
g³osów oznacza, ¿e liczba g³osów "za" jest wiêksza
od liczby g³osów "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych
siê nie bierze siê pod uwagê.
2. W szczególnych przypadkach Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
3. Uchwa³y s¹ numerowane wed³ug kolejnoœci podejmowania.
4. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad i og³asza
je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 19
1. Uchwa³y i wnioski z Zebrania Wiejskiego Wójt zgodnie ze swoimi kompetencjami za³atwia we w³asnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy, o ile nie naruszaj¹ one interesów Gminy i
s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§ 20
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych
innych osób, albo z ¿¹daniem dopuszczenia do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawiaj¹ za tym interesy spo³eczne mieszkañców So³ectwa.
§ 21
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawrzeæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania
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wspólnych zadañ, mo¿e równie¿ podejmowaæ wspólne
uchwa³y.
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 22
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie
ich obradom,
3) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, organizowanie pracy Rady So³eckiej,
6) organizowanie pracy mieszkañców przy realizacji wspólnych zadañ na rzecz So³ectwa,
7) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w So³ectwie,
8) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa,
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
10) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku,
11) bie¿¹ce sygnalizowanie Wójtowi istotnych problemów So³ectwa,
12) inkaso podatków stanowi¹cych dochód Gminy na
podstawie odrêbnej uchwa³y Rady Gminy.
13) prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
a) Statut,
b) uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
c) protoko³y z zebrañ wiejskich zwo³ywanych zgodnie z § 12 pkt 1) i 2) oraz protoko³y z posiedzeñ
Rady So³eckiej,
d) sprawozdania z realizacji swoich zadañ,
14) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
15) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
§ 23
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. So³tys jest zobowi¹zany do wspó³dzia³ania z radnymi, klubami radnych i komisjami Rady Gminy.
§ 24
1. So³tys odpowiada za swoj¹ dzia³alnoœæ przed Zebraniem Wiejskim.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada przynajmniej raz w roku informacje o swej dzia³alnoœci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym

4. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów
podró¿y s³u¿bowej.
5. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich cz³onkom Rady So³eckiej bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub
zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
6. Wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do pracy organom So³ectwa dla realizacji zadañ okreœlonych
Statutem zabezpiecza Wójt w ramach œrodków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie Gminy.
§ 25
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
So³tysa. Rada So³ecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.
3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3–5 osób wybranych przez
Zebranie Wiejskie.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miar¹
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³y
podjêtej wiêkszoœci¹ g³osów.
6. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
§ 26
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoœci:
1) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
2) podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
i podzia³u œrodków finansowych So³ectwa,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
zebrania,
4) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów pracy,
5) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
6) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
7) sk³adanie Zebraniu Wiejskiemu w uzgodnieniu z So³tysem propozycji dotycz¹cych udzia³u spo³ecznoœci
wiejskiej w postêpowaniu administracyjnym,
8) zbieranie wniosków mieszkañców w sprawach So³ectwa,
9) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
ROZDZIA£ IV
TRYB WYBORU I ODWO£ANIA SO£TYSA I RADY
SO£ECKIEJ
§ 27
1. Wybory So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej na now¹
kadencjê zarz¹dza Wójt, zwo³uj¹c w tym celu Zebranie Wiejskie okreœlaj¹c jego termin i miejsce.
2. Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej na now¹ kadencjê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 84

Poz. 1308

— 5770 —

podaje siê do wiadomoœci mieszkañców So³ectwa w
trybie okreœlonym w niniejszym Statucie.
§ 28
Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoœci przez uczestników zebrania.
§ 29
1. Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona otwiera i
prowadzi Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza
siê wybory oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów
Statutu.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych spoœród uczestników zebrania. Komisja wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ:
1) osoby kandyduj¹ce na So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej,
2) ma³¿onkowie, wstêpni, zstêpni i rodzeñstwo kandydatów na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
5. Karty do g³osowania opatrzone pieczêci¹ Wójta lub
pieczêci¹ So³tysa w przypadku wyborów cz³onków
Rady So³eckiej w czasie trwania kadencji, zawieraj¹ umieszczone w porz¹dku alfabetycznym nazwiska zg³oszonych kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowe lub nie opatrzone odpowiedni¹ pieczêci¹.
7. Za niewa¿ny uwa¿a siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” przy wiêkszej liczbie
kandydatów ni¿ miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „x” przy ¿adnym kandydacie.
8. Protokó³ z przeprowadzonych wyborów podpisuj¹
cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
9. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje protokó³ Wójtowi w terminie 7 dni.
§ 30
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy sta³y mieszkaniec So³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ oddzielnie. W pierwszej kolejnoœci przeprowadza
siê g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa, w drugiej – wybory cz³onków Rady So³eckiej.

§ 31
1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów o wyniku g³osowania rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisjê skrutacyjn¹.
§ 32
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹
byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) naruszaj¹ przepisy o gospodarce finansowej, przejawiaj¹ niegospodarnoœæ,
4) dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców So³ectwa.
2. Z pisemnym wnioskiem o odwo³anie mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa w liczbie co najmniej 1/4
uprawnionych do g³osowania,
2) organy Gminy.
3. Uchwa³a o odwo³aniu z funkcji podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego (je¿eli uczestniczy
w zebraniu) w g³osowaniu tajnym i wymaga dla swej
wa¿noœci zwyk³ej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 33
1. W przypadku odwo³ania, utraty prawa wybieralnoœci
lub braku tego prawa w dniu wyborów, a tak¿e w razie zrzeczenia siê funkcji So³tysa b¹dŸ jego œmierci,
w terminie 30 dni Wójt zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza So³tys na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o
tym Wójta, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji wszystkich
cz³onków Rady So³eckiej Wójt zarz¹dza wybory w
terminie 30 dni.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA MAJ¥TKIEM I MIENIEM POWIERZONYM SO£ECTWU
§ 34
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym Statutem
oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn na jego
rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
3. Bezpoœredni bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem
przez organy So³ectwa zadañ w zwi¹zku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Wójt.
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§ 35
Zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym. Do zwyk³ego zarz¹du nie zalicza siê takich czynnoœci jak:
zbywanie, obci¹¿anie nieruchomoœci, zaci¹ganie kredytów, po¿yczek, czynienie darowizn.
§ 36
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 35,
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 35 na konserwacjê i remonty
sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
2. W sprawach okreœlonych w ust. 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
3. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez
niego upowa¿nionej.
ROZDZIA£ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 37
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
Statutem.
§ 38
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy:
1) dochody realizowane przez So³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane przez organy so³ectwa s¹
wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
ust. 1 organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ
zasad gospodarki finansowej Gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego So³ectwo
wydatkuje przydzielane mu œrodki na cele w niej okreœlone.
5. Œrodki So³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób
celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy So³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 39
1. Rada Gminy okreœla corocznie w bud¿ecie Gminy
wysokoœæ œrodków na realizacjê zadañ So³ectwa.

2. W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w
terminie okreœlonym w odrêbnej uchwale Rady Gminy (procedura uchwalania bud¿etu) przedk³ada Wójtowi plan finansowy dochodów i wydatków na rok
nastêpny.
3. Wielkoœæ œrodków dla So³ectwa ustala siê w oparciu
o liczbê mieszkañców wed³ug stanu na dzieñ 30
czerwca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i zatwierdzon¹ przez Radê Gminy.
ROZDZIA£ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 40
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 41
1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹
organy Gminy.
2. Dzia³alnoœæ finansowa So³ectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarbnika Gminy, który przedk³ada w tym zakresie
informacjê Wójtowi.
§ 42
1. Organy nadzoru maj¹ prawo do:
1) ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
2) dokonywania wizytacji,
3) uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady So³eckiej bez prawa g³osowania
oraz biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o jakich mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§ 43
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
2. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mog¹ wyst¹piæ w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o
jej uchwaleniu:
1) Wójt,
2) So³tys,
3) osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu
Wiejskim,
4) osoba, której interes prawny zosta³ uchwa³¹ tak¹
naruszony.
3. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê ze stanowiskiem So³tysa.
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ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 44

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/53/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.

O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic i nazwy decyduje Rada Gminy
zgodnie zapisami § 69 Statutu Gminy Gniewino.

STATUT
SO£ECTWA GNIEWINO

§ 45

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy z inicjatywy:
1) Zebrania Wiejskiego,
2) Rady Gminy,
3) Wójta.
§ 46
W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ectwa
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy Gniewino oraz inne uchwa³y i zarz¹dzenia organów Gminy.
§ 47
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1309
UCHWA£A Nr VI/53//2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie nadania Statutu So³ectwa Gniewino
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 z dnia
10 paŸdziernika 2006 r. ze zmian¹: Uchwa³a Nr IV/31/
2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 19 stycznia 2007 r.
Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Gniewino stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VI/36/90 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 1990 r. ze zm. Uchwa³a Nr RG
XVII/121/92 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia
1992 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz

§1
Statut so³ectwa okreœla:
1) nazwê i obszar so³ectwa,
2) organizacjê i zakres dzia³ania organów so³ectwa,
3) zasady i tryb wyboru oraz odwo³ywania organów so³ectwa,
4) zasady gospodarowania maj¹tkiem i mieniem powierzonym so³ectwu,
5) zasady gospodarki finansowej so³ectwa,
6) zasady i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§2
Sformu³owania u¿yte w niniejszym statucie oznaczaj¹:
1) Gmina – Gminê Gniewino,
2) So³ectwo – So³ectwo Gniewino,
3) So³tys – So³tysa So³ectwa Gniewino,
4) Rada So³ecka – Radê So³eck¹ So³ectwa Gniewino,
5) Rada Gminy – Radê Gminy Gniewino,
6) Wójt – Wójta Gminy Gniewino,
7) Urz¹d Gminy – Urz¹d Gminy Gniewino,
8) Statut – Statut So³ectwa Gniewino.
§3
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, powo³an¹ i dzia³aj¹c¹ na prawnej podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
2) uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Gniewino z póŸn. zm.,
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.),
4) niniejszego Statutu.
2. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w
realizacji zadañ Gminy.
ROZDZIA£ II
NAZWA I OBSZAR SO£ECTWA
§4
1. Nazwa jednostki pomocniczej Gminy brzmi: So³ectwo
Gniewino.
2. Ogó³ mieszkañców So³ectwa stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.
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§5
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœci: Gniewino, Strzebielinko, Strzebielinek.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SO£ECTWA
§6
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie sk³adaj¹ce siê ze sta³ych, pe³noletnich mieszkañców So³ectwa (organ uchwa³odawczy),
2) So³tys (organ wykonawczy).
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ sta³e lub doraŸne komisje do okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot
ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy. Komisja jest spo³ecznym organem opiniodawczym Zebrania Wiejskiego.
4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata. So³tys
i Rada So³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
5. Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
6. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoœci, kolegialnoœci i jawnoœci.
7. Dzia³alnoœæ organów So³ectwa winna byæ na bie¿¹co dokumentowana.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§7
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) rozpatrywanie spraw publicznych o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿onych przepisami prawa i
uchwa³ami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów,
2) reprezentowanie interesów mieszkañców So³ectwa
przed w³adzami Gminy oraz innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie So³ectwa w ramach kompetencji,
3) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój So³ectwa,
4) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym So³ectwa wszystkich jego mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
7) inspirowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej dla mieszkañców bêd¹cych w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
8) upowszechnianie kultury,
9) wspó³dzia³anie w utrzymywaniu porz¹dku, spokoju i
czystoœci.
§8
Zadania okreœlone w § 7 Zebranie Wiejskie realizuje
w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³ Rady Gminy, dotycz¹-

cych spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
6) ustalanie zadañ dla So³tysa i Rady So³eckiej do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§9
Zebranie Wiejskie opiniuje w czêœci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy
projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) programów gospodarczych Gminy,
4) przepisów prawa miejscowego,
5) innych uchwa³, o zaopiniowanie których zwróci siê
w³aœciwy organ Gminy.
§ 10
Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie planu wydatków œrodków So³ectwa ujêtych w bud¿ecie Gminy,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych sk³adanych
przez So³tysa,
5) opiniowanie w sprawach rzeczowych i maj¹tkowych
dotycz¹cych mienia gminnego znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,
6) konsultowanie utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia So³ectwa oraz nadania statutu So³ectwa,
7) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy,
8) okreœlania przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu.
§ 11
1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.
2. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy,
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w punktach 1–3,
5) udzia³u w g³osowaniu, z zastrze¿eniem § 30 ust. 1
niniejszego Statutu,
6) zg³aszania kandydatur na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 84

Poz. 1309

— 5774 —

§ 12
Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do publicznej wiadomoœci w sposób przyjêty w So³ectwie przynajmniej na 7 dni przed dat¹ zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 14 dni od zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawieraæ:
1) okreœlenie inicjatora zebrania,
2) okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad.
5. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków, opinii poprzedniego zebrania. Sprawozdanie
sk³ada So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
Ka¿de Zebranie Wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na
liczbê bior¹cych w nim udzia³ mieszkañców So³ectwa,
o ile zostali prawid³owo o nim zawiadomieni zgodnie z
wymogami Statutu.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 1) i 2)
otwiera So³tys i przewodniczy jego obradom. So³tysa mo¿e w tych zadaniach zastêpowaæ upowa¿niony przez niego cz³onek Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 3)
otwiera przewodnicz¹cy Rady Gminy lub Wójt i przewodniczy jego obradom. W zadaniach tych przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta zastêpowaæ mo¿e
upowa¿niony przez nich odpowiednio radny lub pracownik Urzêdu Gminy.
3. Do zadañ przewodnicz¹cego obradom Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) prowadzenie obrad,
2) zapewnianie obs³ugi techniczno–biurowej zebrania i czuwanie nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z
niego protoko³u,
3) decydowanie o kolejnoœci zabierania g³osu przez
poszczególnych mówców,
4) okreœlanie czasu wyst¹pienia jednego mówcy, je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ,
5) udzielanie i odbieranie g³osu poszczególnym mówcom,
6) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad,
7) przeprowadzanie g³osowania i niezw³oczne og³aszanie jego wyników,

8) w razie potrzeby zarz¹dzanie powo³ania komisji
skrutacyjnej w celu przeprowadzenia g³osowania
tajnego,
9) czuwanie nad zachowaniem porz¹dku i spokoju
podczas obrad i g³osowania.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
5. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
7. W przypadku powstania trudnoœci z wywi¹zaniem
siê z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 6 So³tys winien zwróciæ siê o pomoc do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta, którzy wyznaczaj¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy b¹dŸ jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 16
1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce zebrania,
2) imiê i nazwisko oraz funkcjê przewodnicz¹cego
obradom,
3) imiê i nazwisko protokolanta,
4) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych wniosków,
8) uchwa³y przyjête podczas zebrania,
9) podpis przewodnicz¹cego obradom oraz protokolanta.
2. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoœci.
3. Uchwa³y i wnioski z zebrania So³tys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od zebrania.
4. Uchwa³y i wnioski z zebrania Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 17
W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójt wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.
§ 18
1. O ile ustawy lub Statut nie stanowi¹ inaczej uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszoœæ
g³osów oznacza, ¿e liczba g³osów "za" jest wiêksza
od liczby g³osów "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych
siê nie bierze siê pod uwagê.
2. W szczególnych przypadkach Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
3. Uchwa³y s¹ numerowane wed³ug kolejnoœci podejmowania.
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4. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad i og³asza
je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 19
1. Uchwa³y i wnioski z Zebrania Wiejskiego Wójt zgodnie ze swoimi kompetencjami za³atwia we w³asnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy, o ile nie naruszaj¹ one interesów Gminy i
s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§ 20
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych
innych osób, albo z ¿¹daniem dopuszczenia do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawiaj¹ za tym interesy spo³eczne mieszkañców So³ectwa.
§ 21
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawrzeæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e równie¿ podejmowaæ wspólne
uchwa³y.
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 22
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie
ich obradom,
3) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, organizowanie pracy Rady So³eckiej,
6) organizowanie pracy mieszkañców przy realizacji wspólnych zadañ na rzecz So³ectwa,
7) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w So³ectwie,
8) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa,
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
10) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku,
11) bie¿¹ce sygnalizowanie Wójtowi istotnych problemów So³ectwa,
12) inkaso podatków stanowi¹cych dochód Gminy na
podstawie odrêbnej uchwa³y Rady Gminy.
13) prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
a) Statut,

b) uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
c) protoko³y z zebrañ wiejskich zwo³ywanych zgodnie z § 12 pkt 1) i 2) oraz protoko³y z posiedzeñ
Rady So³eckiej,
d) sprawozdania z realizacji swoich zadañ,
14) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
15) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
§ 23
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. So³tys jest zobowi¹zany do wspó³dzia³ania z radnymi, klubami radnych i komisjami Rady Gminy.
§ 24
1. So³tys odpowiada za swoj¹ dzia³alnoœæ przed Zebraniem Wiejskim.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada przynajmniej raz w roku informacje o swej dzia³alnoœci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym
4. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów
podró¿y s³u¿bowej.
5. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich cz³onkom Rady So³eckiej bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub
zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
6. Wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do pracy organom So³ectwa dla realizacji zadañ okreœlonych
Statutem zabezpiecza Wójt w ramach œrodków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie Gminy.
§ 25
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
So³tysa. Rada So³ecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.
3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3–5 osób wybranych przez
Zebranie Wiejskie.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miar¹
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³y
podjêtej wiêkszoœci¹ g³osów.
6. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
§ 26
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoœci:
1) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
2) podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
i podzia³u œrodków finansowych So³ectwa,
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3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
zebrania,
4) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów pracy,
5) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
6) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
7) sk³adanie Zebraniu Wiejskiemu w uzgodnieniu z So³tysem propozycji dotycz¹cych udzia³u spo³ecznoœci
wiejskiej w postêpowaniu administracyjnym,
8) zbieranie wniosków mieszkañców w sprawach So³ectwa,
9) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
ROZDZIA£ IV
TRYB WYBORU I ODWO£ANIA SO£TYSA I RADY
SO£ECKIEJ
§ 27

6. Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowe lub nie opatrzone odpowiedni¹ pieczêci¹.
7. Za niewa¿ny uwa¿a siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” przy wiêkszej liczbie
kandydatów ni¿ miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „x” przy ¿adnym kandydacie.
8. Protokó³ z przeprowadzonych wyborów podpisuj¹
cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
9. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje protokó³ Wójtowi w terminie 7 dni.
§ 30
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy sta³y mieszkaniec So³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ oddzielnie. W pierwszej kolejnoœci przeprowadza
siê g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa, w drugiej – wybory cz³onków Rady So³eckiej.

1. Wybory So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej na now¹
kadencjê zarz¹dza Wójt, zwo³uj¹c w tym celu Zebranie Wiejskie okreœlaj¹c jego termin i miejsce.
2. Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej na now¹ kadencjê
podaje siê do wiadomoœci mieszkañców So³ectwa w
trybie okreœlonym w niniejszym Statucie.

1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów o wyniku g³osowania rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisjê skrutacyjn¹.

§ 28

§ 32

Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoœci przez uczestników zebrania.

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹
byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) naruszaj¹ przepisy o gospodarce finansowej, przejawiaj¹ niegospodarnoœæ,
4) dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców So³ectwa.
2. Z pisemnym wnioskiem o odwo³anie mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa w liczbie co najmniej 1/4
uprawnionych do g³osowania,
2) organy Gminy.
3. Uchwa³a o odwo³aniu z funkcji podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego (je¿eli uczestniczy
w zebraniu) w g³osowaniu tajnym i wymaga dla swej
wa¿noœci zwyk³ej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.

§ 29
1. Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona otwiera i
prowadzi Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza
siê wybory oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów
Statutu.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych spoœród uczestników zebrania. Komisja wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ:
1) osoby kandyduj¹ce na So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej,
2) ma³¿onkowie, wstêpni, zstêpni i rodzeñstwo kandydatów na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
5. Karty do g³osowania opatrzone pieczêci¹ Wójta lub
pieczêci¹ So³tysa w przypadku wyborów cz³onków
Rady So³eckiej w czasie trwania kadencji, zawieraj¹ umieszczone w porz¹dku alfabetycznym nazwiska zg³oszonych kandydatów.

§ 31

§ 33
1. W przypadku odwo³ania, utraty prawa wybieralnoœci
lub braku tego prawa w dniu wyborów, a tak¿e w razie zrzeczenia siê funkcji So³tysa b¹dŸ jego œmierci,
w terminie 30 dni Wójt zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
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2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza So³tys na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o
tym Wójta, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji wszystkich
cz³onków Rady So³eckiej Wójt zarz¹dza wybory w
terminie 30 dni.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA MAJ¥TKIEM I MIENIEM POWIERZONYM SO£ECTWU
§ 34
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym Statutem
oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn na jego
rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
3. Bezpoœredni bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem
przez organy So³ectwa zadañ w zwi¹zku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Wójt.
§ 35
Zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym. Do zwyk³ego zarz¹du nie zalicza siê takich czynnoœci jak:
zbywanie, obci¹¿anie nieruchomoœci, zaci¹ganie kredytów, po¿yczek, czynienie darowizn.
§ 36
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 35,
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 35 na konserwacjê i remonty
sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
2. W sprawach okreœlonych w ust. 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
3. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez
niego upowa¿nionej.
ROZDZIA£ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 37
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
Statutem.
§ 38
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy:
1) dochody realizowane przez So³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane przez organy so³ectwa s¹
wydatkami tego bud¿etu.

2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
ust. 1 organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ
zasad gospodarki finansowej Gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego So³ectwo
wydatkuje przydzielane mu œrodki na cele w niej okreœlone.
5. Œrodki So³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób
celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy So³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 39
1. Rada Gminy okreœla corocznie w bud¿ecie Gminy
wysokoœæ œrodków na realizacjê zadañ So³ectwa.
2. W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w
terminie okreœlonym w odrêbnej uchwale Rady Gminy (procedura uchwalania bud¿etu) przedk³ada Wójtowi plan finansowy dochodów i wydatków na rok
nastêpny.
3. Wielkoœæ œrodków dla So³ectwa ustala siê w oparciu
o liczbê mieszkañców wed³ug stanu na dzieñ 30
czerwca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i zatwierdzon¹ przez Radê Gminy.
ROZDZIA£ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 40
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 41
1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹
organy Gminy.
2. Dzia³alnoœæ finansowa So³ectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarbnika Gminy, który przedk³ada w tym zakresie
informacjê Wójtowi.
§ 42
1. Organy nadzoru maj¹ prawo do:
1) ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
2) dokonywania wizytacji,
3) uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady So³eckiej bez prawa g³osowania
oraz biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o jakich mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
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§ 43

§1

1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
2. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mog¹ wyst¹piæ w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o
jej uchwaleniu:
1) Wójt,
2) So³tys,
3) osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu
Wiejskim,
4) osoba, której interes prawny zosta³ uchwa³¹ tak¹
naruszony.
3. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê ze stanowiskiem So³tysa.

Uchwala siê Statut So³ectwa Kostkowo stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 44
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic i nazwy decyduje Rada Gminy
zgodnie zapisami § 69 Statutu Gminy Gniewino.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VI/36/90 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 1990 r. ze zm. Uchwa³a Nr RG
XVII/121/92 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia
1992 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/54/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
STATUT
SO£ECTWA KOSTKOWO

§ 45
Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy z inicjatywy:
1) Zebrania Wiejskiego,
2) Rady Gminy,
3) Wójta.
§ 46
W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ectwa
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy Gniewino oraz inne uchwa³y i zarz¹dzenia organów Gminy.
§ 47
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1310
UCHWA£A Nr VI/54//2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie nadania Statutu So³ectwa Kostkowo
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 z dnia
10 paŸdziernika 2006 r. ze zmian¹: Uchwa³a Nr IV/31/
2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 19 stycznia 2007 r.
Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Statut so³ectwa okreœla:
1) nazwê i obszar so³ectwa,
2) organizacjê i zakres dzia³ania organów so³ectwa,
3) zasady i tryb wyboru oraz odwo³ywania organów so³ectwa,
4) zasady gospodarowania maj¹tkiem i mieniem powierzonym so³ectwu,
5) zasady gospodarki finansowej so³ectwa,
6) zasady i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§2
Sformu³owania u¿yte w niniejszym statucie oznaczaj¹:
1) Gmina – Gminê Gniewino,
2) So³ectwo – So³ectwo Kostkowo,
3) So³tys – So³tysa So³ectwa Kostkowo,
4) Rada So³ecka – Radê So³eck¹ So³ectwa Kostkowo,
5) Rada Gminy – Radê Gminy Gniewino,
6) Wójt – Wójta Gminy Gniewino,
7) Urz¹d Gminy – Urz¹d Gminy Gniewino,
8) Statut – Statut So³ectwa Kostkowo.
§3
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, powo³an¹ i dzia³aj¹c¹ na prawnej podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 84

Poz. 1310

— 5779 —

2) uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Gniewino z póŸn. zm.,
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.),
4) niniejszego Statutu.
2. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w
realizacji zadañ Gminy.
ROZDZIA£ II
NAZWA I OBSZAR SO£ECTWA
§4
1. Nazwa jednostki pomocniczej Gminy brzmi: So³ectwo
Kostkowo.
2. Ogó³ mieszkañców So³ectwa stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.
§5
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœci: Kostkowo, D¹brówka, £êczyn Dolny, S³uszewo.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SO£ECTWA
§6
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie sk³adaj¹ce siê ze sta³ych, pe³noletnich mieszkañców So³ectwa (organ uchwa³odawczy),
2) So³tys (organ wykonawczy).
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ sta³e lub doraŸne komisje do okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot
ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy. Komisja jest spo³ecznym organem opiniodawczym Zebrania Wiejskiego.
4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata. So³tys
i Rada So³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
5. Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
6. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoœci, kolegialnoœci i jawnoœci.
7. Dzia³alnoœæ organów So³ectwa winna byæ na bie¿¹co dokumentowana.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§7
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) rozpatrywanie spraw publicznych o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿onych przepisami prawa i
uchwa³ami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów,
2) reprezentowanie interesów mieszkañców So³ectwa
przed w³adzami Gminy oraz innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie So³ectwa w ramach kompetencji,
3) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój So³ectwa,
4) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym So³ectwa wszystkich jego mieszkañców,

5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
7) inspirowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej dla mieszkañców bêd¹cych w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
8) upowszechnianie kultury,
9) wspó³dzia³anie w utrzymywaniu porz¹dku, spokoju i
czystoœci.
§8
Zadania okreœlone w § 7 Zebranie Wiejskie realizuje
w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³ Rady Gminy, dotycz¹cych spraw o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
6) ustalanie zadañ dla So³tysa i Rady So³eckiej do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§9
Zebranie Wiejskie opiniuje w czêœci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy
projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) programów gospodarczych Gminy,
4) przepisów prawa miejscowego,
5) innych uchwa³, o zaopiniowanie których zwróci siê
w³aœciwy organ Gminy.
§ 10
Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie planu wydatków œrodków So³ectwa ujêtych w bud¿ecie Gminy,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych sk³adanych
przez So³tysa,
5) opiniowanie w sprawach rzeczowych i maj¹tkowych
dotycz¹cych mienia gminnego znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,
6) konsultowanie utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia So³ectwa oraz nadania statutu So³ectwa,
7) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy,
8) okreœlania przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu.
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§ 11
1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.
2. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy,
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w punktach 1–3,
5) udzia³u w g³osowaniu, z zastrze¿eniem § 30 ust. 1
niniejszego Statutu,
6) zg³aszania kandydatur na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 12
Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do publicznej wiadomoœci w sposób przyjêty w So³ectwie przynajmniej na 7 dni przed dat¹ zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 14 dni od zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawieraæ:
1) okreœlenie inicjatora zebrania,
2) okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad.
5. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków, opinii poprzedniego zebrania. Sprawozdanie
sk³ada So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
Ka¿de Zebranie Wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na
liczbê bior¹cych w nim udzia³ mieszkañców So³ectwa,
o ile zostali prawid³owo o nim zawiadomieni zgodnie z
wymogami Statutu.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 1) i 2)
otwiera So³tys i przewodniczy jego obradom. So³tysa mo¿e w tych zadaniach zastêpowaæ upowa¿niony przez niego cz³onek Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 3)
otwiera przewodnicz¹cy Rady Gminy lub Wójt i przewodniczy jego obradom. W zadaniach tych przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta zastêpowaæ mo¿e
upowa¿niony przez nich odpowiednio radny lub pracownik Urzêdu Gminy.

3. Do zadañ przewodnicz¹cego obradom Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) prowadzenie obrad,
2) zapewnianie obs³ugi techniczno–biurowej zebrania i czuwanie nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z
niego protoko³u,
3) decydowanie o kolejnoœci zabierania g³osu przez
poszczególnych mówców,
4) okreœlanie czasu wyst¹pienia jednego mówcy, je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ,
5) udzielanie i odbieranie g³osu poszczególnym mówcom,
6) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad,
7) przeprowadzanie g³osowania i niezw³oczne og³aszanie jego wyników,
8) w razie potrzeby zarz¹dzanie powo³ania komisji
skrutacyjnej w celu przeprowadzenia g³osowania
tajnego,
9) czuwanie nad zachowaniem porz¹dku i spokoju
podczas obrad i g³osowania.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
5. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
7. W przypadku powstania trudnoœci z wywi¹zaniem
siê z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 6 So³tys winien zwróciæ siê o pomoc do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta, którzy wyznaczaj¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy b¹dŸ jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 16
1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce zebrania,
2) imiê i nazwisko oraz funkcjê przewodnicz¹cego
obradom,
3) imiê i nazwisko protokolanta,
4) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych wniosków,
8) uchwa³y przyjête podczas zebrania,
9) podpis przewodnicz¹cego obradom oraz protokolanta.
2. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoœci.
3. Uchwa³y i wnioski z zebrania So³tys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od zebrania.
4. Uchwa³y i wnioski z zebrania Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
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§ 17
W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójt wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.
§ 18
1. O ile ustawy lub Statut nie stanowi¹ inaczej uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszoœæ
g³osów oznacza, ¿e liczba g³osów "za" jest wiêksza
od liczby g³osów "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych
siê nie bierze siê pod uwagê.
2. W szczególnych przypadkach Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
3. Uchwa³y s¹ numerowane wed³ug kolejnoœci podejmowania.
4. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad i og³asza
je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 19
1. Uchwa³y i wnioski z Zebrania Wiejskiego Wójt zgodnie ze swoimi kompetencjami za³atwia we w³asnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy, o ile nie naruszaj¹ one interesów Gminy i
s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§ 20
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych
innych osób, albo z ¿¹daniem dopuszczenia do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawiaj¹ za tym interesy spo³eczne mieszkañców So³ectwa.
§ 21
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawrzeæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e równie¿ podejmowaæ wspólne
uchwa³y.
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 22
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie
ich obradom,
3) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, organizowanie pracy Rady So³eckiej,

6) organizowanie pracy mieszkañców przy realizacji wspólnych zadañ na rzecz So³ectwa,
7) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w So³ectwie,
8) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa,
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
10) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku,
11) bie¿¹ce sygnalizowanie Wójtowi istotnych problemów So³ectwa,
12) inkaso podatków stanowi¹cych dochód Gminy na
podstawie odrêbnej uchwa³y Rady Gminy.
13) prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
a) Statut,
b) uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
c) protoko³y z zebrañ wiejskich zwo³ywanych zgodnie z § 12 pkt 1) i 2) oraz protoko³y z posiedzeñ
Rady So³eckiej,
d) sprawozdania z realizacji swoich zadañ,
14) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
15) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
§ 23
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. So³tys jest zobowi¹zany do wspó³dzia³ania z radnymi, klubami radnych i komisjami Rady Gminy.
§ 24
1. So³tys odpowiada za swoj¹ dzia³alnoœæ przed Zebraniem Wiejskim.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada przynajmniej raz w roku informacje o swej dzia³alnoœci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym
4. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów
podró¿y s³u¿bowej.
5. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich cz³onkom Rady So³eckiej bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub
zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
6. Wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do pracy organom So³ectwa dla realizacji zadañ okreœlonych
Statutem zabezpiecza Wójt w ramach œrodków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie Gminy.
§ 25
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
So³tysa. Rada So³ecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 84

Poz. 1310

— 5782 —

3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3–5 osób wybranych przez
Zebranie Wiejskie.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miar¹
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³y
podjêtej wiêkszoœci¹ g³osów.
6. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
§ 26
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoœci:
1) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
2) podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
i podzia³u œrodków finansowych So³ectwa,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
zebrania,
4) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów pracy,
5) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
6) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
7) sk³adanie Zebraniu Wiejskiemu w uzgodnieniu z So³tysem propozycji dotycz¹cych udzia³u spo³ecznoœci
wiejskiej w postêpowaniu administracyjnym,
8) zbieranie wniosków mieszkañców w sprawach So³ectwa,
9) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
ROZDZIA£ IV
TRYB WYBORU I ODWO£ANIA SO£TYSA I RADY
SO£ECKIEJ
§ 27
1. Wybory So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej na now¹
kadencjê zarz¹dza Wójt, zwo³uj¹c w tym celu Zebranie Wiejskie okreœlaj¹c jego termin i miejsce.
2. Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej na now¹ kadencjê
podaje siê do wiadomoœci mieszkañców So³ectwa w
trybie okreœlonym w niniejszym Statucie.

3. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ:
1) osoby kandyduj¹ce na So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej,
2) ma³¿onkowie, wstêpni, zstêpni i rodzeñstwo kandydatów na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
5. Karty do g³osowania opatrzone pieczêci¹ Wójta lub
pieczêci¹ So³tysa w przypadku wyborów cz³onków
Rady So³eckiej w czasie trwania kadencji, zawieraj¹ umieszczone w porz¹dku alfabetycznym nazwiska zg³oszonych kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowe lub nie opatrzone odpowiedni¹ pieczêci¹.
7. Za niewa¿ny uwa¿a siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” przy wiêkszej liczbie
kandydatów ni¿ miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „x” przy ¿adnym kandydacie.
8. Protokó³ z przeprowadzonych wyborów podpisuj¹
cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
9. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje protokó³ Wójtowi w terminie 7 dni.
§ 30
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy sta³y mieszkaniec So³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ oddzielnie. W pierwszej kolejnoœci przeprowadza
siê g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa, w drugiej – wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 31
1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów o wyniku g³osowania rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisjê skrutacyjn¹.

§ 28

§ 32

Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoœci przez uczestników zebrania.

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹
byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) naruszaj¹ przepisy o gospodarce finansowej, przejawiaj¹ niegospodarnoœæ,
4) dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców So³ectwa.
2. Z pisemnym wnioskiem o odwo³anie mog¹ wyst¹piæ:

§ 29
1. Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona otwiera i
prowadzi Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza
siê wybory oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów
Statutu.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych spoœród uczestników zebrania. Komisja wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego.
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1) mieszkañcy So³ectwa w liczbie co najmniej 1/4
uprawnionych do g³osowania,
2) organy Gminy.
3. Uchwa³a o odwo³aniu z funkcji podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego (je¿eli uczestniczy
w zebraniu) w g³osowaniu tajnym i wymaga dla swej
wa¿noœci zwyk³ej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 33
1. W przypadku odwo³ania, utraty prawa wybieralnoœci
lub braku tego prawa w dniu wyborów, a tak¿e w razie zrzeczenia siê funkcji So³tysa b¹dŸ jego œmierci,
w terminie 30 dni Wójt zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza So³tys na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o
tym Wójta, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji wszystkich
cz³onków Rady So³eckiej Wójt zarz¹dza wybory w
terminie 30 dni.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA MAJ¥TKIEM I MIENIEM POWIERZONYM SO£ECTWU
§ 34
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym Statutem
oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn na jego
rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
3. Bezpoœredni bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem
przez organy So³ectwa zadañ w zwi¹zku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Wójt.
§ 35
Zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym. Do zwyk³ego zarz¹du nie zalicza siê takich czynnoœci jak:
zbywanie, obci¹¿anie nieruchomoœci, zaci¹ganie kredytów, po¿yczek, czynienie darowizn.
§ 36
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 35,
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 35 na konserwacjê i remonty
sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
2. W sprawach okreœlonych w ust. 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
3. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez
niego upowa¿nionej.

ROZDZIA£ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 37
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
Statutem.
§ 38
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy:
1) dochody realizowane przez So³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane przez organy so³ectwa s¹
wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
ust. 1 organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ
zasad gospodarki finansowej Gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego So³ectwo
wydatkuje przydzielane mu œrodki na cele w niej okreœlone.
5. Œrodki So³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób
celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy So³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 39
1. Rada Gminy okreœla corocznie w bud¿ecie Gminy
wysokoœæ œrodków na realizacjê zadañ So³ectwa.
2. W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w
terminie okreœlonym w odrêbnej uchwale Rady Gminy (procedura uchwalania bud¿etu) przedk³ada Wójtowi plan finansowy dochodów i wydatków na rok
nastêpny.
3. Wielkoœæ œrodków dla So³ectwa ustala siê w oparciu
o liczbê mieszkañców wed³ug stanu na dzieñ 30
czerwca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i zatwierdzon¹ przez Radê Gminy.
ROZDZIA£ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 40
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 41
1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹
organy Gminy.
2. Dzia³alnoœæ finansowa So³ectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarbnika Gminy, który przedk³ada w tym zakresie
informacjê Wójtowi.
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§ 42
1. Organy nadzoru maj¹ prawo do:
1) ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
2) dokonywania wizytacji,
3) uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady So³eckiej bez prawa g³osowania
oraz biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o jakich mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§ 43
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
2. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mog¹ wyst¹piæ w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o
jej uchwaleniu:
1) Wójt,
2) So³tys,
3) osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu
Wiejskim,
4) osoba, której interes prawny zosta³ uchwa³¹ tak¹
naruszony.
3. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê ze stanowiskiem So³tysa.

1311
UCHWA£A Nr VI/55/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie nadania Statutu So³ectwa Lisewo
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 z dnia
10 paŸdziernika 2006 r. ze zmian¹: Uchwa³a Nr IV/31/
2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 19 stycznia 2007 r.
Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Lisewo stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VI/36/90 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 1990 r. ze zm. Uchwa³a Nr RG
XVII/121/92 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia
1992 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz

ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 44

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/55/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.

O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic i nazwy decyduje Rada Gminy
zgodnie zapisami § 69 Statutu Gminy Gniewino.
§ 45

STATUT
SO£ECTWA LISEWO

Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy z inicjatywy:
1) Zebrania Wiejskiego,
2) Rady Gminy,
3) Wójta.

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 46

§1

W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ectwa
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy Gniewino oraz inne uchwa³y i zarz¹dzenia organów Gminy.

Statut so³ectwa okreœla:
1) nazwê i obszar so³ectwa,
2) organizacjê i zakres dzia³ania organów so³ectwa,
3) zasady i tryb wyboru oraz odwo³ywania organów so³ectwa,
4) zasady gospodarowania maj¹tkiem i mieniem powierzonym so³ectwu,
5) zasady gospodarki finansowej so³ectwa,
6) zasady i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.

§ 47
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2
Sformu³owania u¿yte w niniejszym statucie oznaczaj¹:
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1) Gmina – Gminê Gniewino,
2) So³ectwo – So³ectwo Lisewo,
3) So³tys – So³tysa So³ectwa Lisewo,
4) Rada So³ecka – Radê So³eck¹ So³ectwa Lisewo,
5) Rada Gminy – Radê Gminy Gniewino,
6) Wójt – Wójta Gminy Gniewino,
7) Urz¹d Gminy – Urz¹d Gminy Gniewino,
8) Statut – Statut So³ectwa Lisewo.
§3
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, powo³an¹ i dzia³aj¹c¹ na prawnej podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
2) uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Gniewino z póŸn. zm.,
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.),
4) niniejszego Statutu.
2. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w
realizacji zadañ Gminy.
ROZDZIA£ II
NAZWA I OBSZAR SO£ECTWA
§4
1. Nazwa jednostki pomocniczej Gminy brzmi: So³ectwo
Lisewo.
2. Ogó³ mieszkañców So³ectwa stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.
§5
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœci: Lisewo, Jêczewo.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SO£ECTWA
§6
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie sk³adaj¹ce siê ze sta³ych, pe³noletnich mieszkañców So³ectwa (organ uchwa³odawczy),
2) So³tys (organ wykonawczy).
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ sta³e lub doraŸne komisje do okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot
ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy. Komisja jest spo³ecznym organem opiniodawczym Zebrania Wiejskiego.
4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata. So³tys
i Rada So³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
5. Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
6. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoœci, kolegialnoœci i jawnoœci.

7. Dzia³alnoœæ organów So³ectwa winna byæ na bie¿¹co dokumentowana.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§7
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) rozpatrywanie spraw publicznych o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿onych przepisami prawa i
uchwa³ami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów,
2) reprezentowanie interesów mieszkañców So³ectwa
przed w³adzami Gminy oraz innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie So³ectwa w ramach kompetencji,
3) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój So³ectwa,
4) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym So³ectwa wszystkich jego mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
7) inspirowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej dla mieszkañców bêd¹cych w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
8) upowszechnianie kultury,
9) wspó³dzia³anie w utrzymywaniu porz¹dku, spokoju i
czystoœci.
§8
Zadania okreœlone w § 7 Zebranie Wiejskie realizuje
w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³ Rady Gminy, dotycz¹cych spraw o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
6) ustalanie zadañ dla So³tysa i Rady So³eckiej do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§9
Zebranie Wiejskie opiniuje w czêœci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy
projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) programów gospodarczych Gminy,
4) przepisów prawa miejscowego,
5) innych uchwa³, o zaopiniowanie których zwróci siê
w³aœciwy organ Gminy.
§ 10
Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
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3) uchwalanie planu wydatków œrodków So³ectwa ujêtych w bud¿ecie Gminy,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych sk³adanych
przez So³tysa,
5) opiniowanie w sprawach rzeczowych i maj¹tkowych
dotycz¹cych mienia gminnego znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,
6) konsultowanie utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia So³ectwa oraz nadania statutu So³ectwa,
7) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy,
8) okreœlania przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu.
§ 11
1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.
2. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy,
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w punktach 1–3,
5) udzia³u w g³osowaniu, z zastrze¿eniem § 30 ust. 1
niniejszego Statutu,
6) zg³aszania kandydatur na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 12
Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do publicznej wiadomoœci w sposób przyjêty w So³ectwie przynajmniej na 7 dni przed dat¹ zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 14 dni od zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawieraæ:
1) okreœlenie inicjatora zebrania,
2) okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad.
5. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków, opinii poprzedniego zebrania. Sprawozdanie
sk³ada So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.

§ 14
Ka¿de Zebranie Wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na
liczbê bior¹cych w nim udzia³ mieszkañców So³ectwa,
o ile zostali prawid³owo o nim zawiadomieni zgodnie z
wymogami Statutu.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 1) i 2)
otwiera So³tys i przewodniczy jego obradom. So³tysa mo¿e w tych zadaniach zastêpowaæ upowa¿niony przez niego cz³onek Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 3)
otwiera przewodnicz¹cy Rady Gminy lub Wójt i przewodniczy jego obradom. W zadaniach tych przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta zastêpowaæ mo¿e
upowa¿niony przez nich odpowiednio radny lub pracownik Urzêdu Gminy.
3. Do zadañ przewodnicz¹cego obradom Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) prowadzenie obrad,
2) zapewnianie obs³ugi techniczno–biurowej zebrania i czuwanie nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z
niego protoko³u,
3) decydowanie o kolejnoœci zabierania g³osu przez
poszczególnych mówców,
4) okreœlanie czasu wyst¹pienia jednego mówcy, je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ,
5) udzielanie i odbieranie g³osu poszczególnym mówcom,
6) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad,
7) przeprowadzanie g³osowania i niezw³oczne og³aszanie jego wyników,
8) w razie potrzeby zarz¹dzanie powo³ania komisji
skrutacyjnej w celu przeprowadzenia g³osowania
tajnego,
9) czuwanie nad zachowaniem porz¹dku i spokoju
podczas obrad i g³osowania.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
5. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
7. W przypadku powstania trudnoœci z wywi¹zaniem
siê z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 6 So³tys winien zwróciæ siê o pomoc do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta, którzy wyznaczaj¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy b¹dŸ jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 16
1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce zebrania,
2) imiê i nazwisko oraz funkcjê przewodnicz¹cego
obradom,
3) imiê i nazwisko protokolanta,
4) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
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5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych wniosków,
8) uchwa³y przyjête podczas zebrania,
9) podpis przewodnicz¹cego obradom oraz protokolanta.
2. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoœci.
3. Uchwa³y i wnioski z zebrania So³tys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od zebrania.
4. Uchwa³y i wnioski z zebrania Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 17
W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójt wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.
§ 18
1. O ile ustawy lub Statut nie stanowi¹ inaczej uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszoœæ
g³osów oznacza, ¿e liczba g³osów "za" jest wiêksza
od liczby g³osów "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych
siê nie bierze siê pod uwagê.
2. W szczególnych przypadkach Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
3. Uchwa³y s¹ numerowane wed³ug kolejnoœci podejmowania.
4. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad i og³asza
je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 19
1. Uchwa³y i wnioski z Zebrania Wiejskiego Wójt zgodnie ze swoimi kompetencjami za³atwia we w³asnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy, o ile nie naruszaj¹ one interesów Gminy i
s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§ 20
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych
innych osób, albo z ¿¹daniem dopuszczenia do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawiaj¹ za tym interesy spo³eczne mieszkañców So³ectwa.
§ 21
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawrzeæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania

wspólnych zadañ, mo¿e równie¿ podejmowaæ wspólne
uchwa³y.
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 22
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie
ich obradom,
3) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, organizowanie pracy Rady So³eckiej,
6) organizowanie pracy mieszkañców przy realizacji wspólnych zadañ na rzecz So³ectwa,
7) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w So³ectwie,
8) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa,
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
10) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku,
11) bie¿¹ce sygnalizowanie Wójtowi istotnych problemów So³ectwa,
12) inkaso podatków stanowi¹cych dochód Gminy na
podstawie odrêbnej uchwa³y Rady Gminy.
13) prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
a) Statut,
b) uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
c) protoko³y z zebrañ wiejskich zwo³ywanych zgodnie z § 12 pkt 1) i 2) oraz protoko³y z posiedzeñ
Rady So³eckiej,
d) sprawozdania z realizacji swoich zadañ,
14) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
15) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
§ 23
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. So³tys jest zobowi¹zany do wspó³dzia³ania z radnymi, klubami radnych i komisjami Rady Gminy.
§ 24
1. So³tys odpowiada za swoj¹ dzia³alnoœæ przed Zebraniem Wiejskim.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada przynajmniej raz w roku informacje o swej dzia³alnoœci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym
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4. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów
podró¿y s³u¿bowej.
5. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich cz³onkom Rady So³eckiej bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub
zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
6. Wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do pracy organom So³ectwa dla realizacji zadañ okreœlonych
Statutem zabezpiecza Wójt w ramach œrodków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie Gminy.
§ 25
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
So³tysa. Rada So³ecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.
3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3–5 osób wybranych przez
Zebranie Wiejskie.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miar¹
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³y
podjêtej wiêkszoœci¹ g³osów.
6. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
§ 26
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoœci:
1) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
2) podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
i podzia³u œrodków finansowych So³ectwa,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
zebrania,
4) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów pracy,
5) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
6) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
7) sk³adanie Zebraniu Wiejskiemu w uzgodnieniu z So³tysem propozycji dotycz¹cych udzia³u spo³ecznoœci
wiejskiej w postêpowaniu administracyjnym,
8) zbieranie wniosków mieszkañców w sprawach So³ectwa,
9) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
ROZDZIA£ IV
TRYB WYBORU I ODWO£ANIA SO£TYSA I RADY
SO£ECKIEJ
§ 27
1. Wybory So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej na now¹
kadencjê zarz¹dza Wójt, zwo³uj¹c w tym celu Zebranie Wiejskie okreœlaj¹c jego termin i miejsce.

2. Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej na now¹ kadencjê
podaje siê do wiadomoœci mieszkañców So³ectwa w
trybie okreœlonym w niniejszym Statucie.
§ 28
Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoœci przez uczestników zebrania.
§ 29
1. Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona otwiera i
prowadzi Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza
siê wybory oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów
Statutu.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych spoœród uczestników zebrania. Komisja wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ:
1) osoby kandyduj¹ce na So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej,
2) ma³¿onkowie, wstêpni, zstêpni i rodzeñstwo kandydatów na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
5. Karty do g³osowania opatrzone pieczêci¹ Wójta lub
pieczêci¹ So³tysa w przypadku wyborów cz³onków
Rady So³eckiej w czasie trwania kadencji, zawieraj¹ umieszczone w porz¹dku alfabetycznym nazwiska zg³oszonych kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowe lub nie opatrzone odpowiedni¹ pieczêci¹.
7. Za niewa¿ny uwa¿a siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” przy wiêkszej liczbie
kandydatów ni¿ miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „x” przy ¿adnym kandydacie.
8. Protokó³ z przeprowadzonych wyborów podpisuj¹
cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
9. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje protokó³ Wójtowi w terminie 7 dni.
§ 30
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy sta³y mieszkaniec So³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ oddzielnie. W pierwszej kolejnoœci przeprowadza
siê g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa, w drugiej – wybory cz³onków Rady So³eckiej.
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§ 31

§ 35

1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

Zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym. Do zwyk³ego zarz¹du nie zalicza siê takich czynnoœci jak:
zbywanie, obci¹¿anie nieruchomoœci, zaci¹ganie kredytów, po¿yczek, czynienie darowizn.

2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów o wyniku g³osowania rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisjê skrutacyjn¹.
§ 32
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹
byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) naruszaj¹ przepisy o gospodarce finansowej, przejawiaj¹ niegospodarnoœæ,
4) dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców So³ectwa.
2. Z pisemnym wnioskiem o odwo³anie mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa w liczbie co najmniej 1/4
uprawnionych do g³osowania,
2) organy Gminy.
3. Uchwa³a o odwo³aniu z funkcji podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego (je¿eli uczestniczy
w zebraniu) w g³osowaniu tajnym i wymaga dla swej
wa¿noœci zwyk³ej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 33
1. W przypadku odwo³ania, utraty prawa wybieralnoœci
lub braku tego prawa w dniu wyborów, a tak¿e w razie zrzeczenia siê funkcji So³tysa b¹dŸ jego œmierci,
w terminie 30 dni Wójt zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza So³tys na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o
tym Wójta, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji wszystkich
cz³onków Rady So³eckiej Wójt zarz¹dza wybory w
terminie 30 dni.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA MAJ¥TKIEM I MIENIEM POWIERZONYM SO£ECTWU
§ 34
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym Statutem
oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn na jego
rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
3. Bezpoœredni bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem
przez organy So³ectwa zadañ w zwi¹zku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Wójt.

§ 36
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 35,
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 35 na konserwacjê i remonty
sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
2. W sprawach okreœlonych w ust. 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
3. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez
niego upowa¿nionej.
ROZDZIA£ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 37
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
Statutem.
§ 38
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy:
1) dochody realizowane przez So³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane przez organy so³ectwa s¹
wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
ust. 1 organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ
zasad gospodarki finansowej Gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego So³ectwo
wydatkuje przydzielane mu œrodki na cele w niej okreœlone.
5. Œrodki So³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób
celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy So³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach publicznych.
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§ 39
1. Rada Gminy okreœla corocznie w bud¿ecie Gminy
wysokoœæ œrodków na realizacjê zadañ So³ectwa.
2. W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w
terminie okreœlonym w odrêbnej uchwale Rady Gminy (procedura uchwalania bud¿etu) przedk³ada Wójtowi plan finansowy dochodów i wydatków na rok
nastêpny.
3. Wielkoœæ œrodków dla So³ectwa ustala siê w oparciu
o liczbê mieszkañców wed³ug stanu na dzieñ 30
czerwca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i zatwierdzon¹ przez Radê Gminy.
ROZDZIA£ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 40
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 41
1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹
organy Gminy.
2. Dzia³alnoœæ finansowa So³ectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarbnika Gminy, który przedk³ada w tym zakresie
informacjê Wójtowi.
§ 42
1. Organy nadzoru maj¹ prawo do:
1) ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
2) dokonywania wizytacji,
3) uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady So³eckiej bez prawa g³osowania
oraz biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o jakich mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§ 43
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
2. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mog¹ wyst¹piæ w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o
jej uchwaleniu:
1) Wójt,
2) So³tys,
3) osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu
Wiejskim,
4) osoba, której interes prawny zosta³ uchwa³¹ tak¹
naruszony.
3. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê ze stanowiskiem So³tysa.

ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 44
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic i nazwy decyduje Rada Gminy
zgodnie zapisami § 69 Statutu Gminy Gniewino.

§ 45
Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy z inicjatywy:
1) Zebrania Wiejskiego,
2) Rady Gminy,
3) Wójta.
§ 46
W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ectwa
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy Gniewino oraz inne uchwa³y i zarz¹dzenia organów Gminy.
§ 47
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1312
UCHWA£A Nr VI/56/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie nadania Statutu So³ectwa Mierzynko
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 z dnia
10 paŸdziernika 2006 r. ze zmian¹: Uchwa³a Nr IV/31/
2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 19 stycznia 2007 r.
Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Mierzynko stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VI/36/90 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 1990 r. ze zm. Uchwa³a Nr RG
XVII/121/92 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia
1992 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/56/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
STATUT
SO£ECTWA MIERZYNKO
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Statut so³ectwa okreœla:
1) nazwê i obszar so³ectwa,
2) organizacjê i zakres dzia³ania organów so³ectwa,
3) zasady i tryb wyboru oraz odwo³ywania organów so³ectwa,
4) zasady gospodarowania maj¹tkiem i mieniem powierzonym so³ectwu,
5) zasady gospodarki finansowej so³ectwa,
6) zasady i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§2
Sformu³owania u¿yte w niniejszym statucie oznaczaj¹:
1) Gmina – Gminê Gniewino,
2) So³ectwo – So³ectwo Mierzynko,
3) So³tys – So³tysa So³ectwa Mierzynko,
4) Rada So³ecka – Radê So³eck¹ So³ectwa Mierzynko,
5) Rada Gminy – Radê Gminy Gniewino,
6) Wójt – Wójta Gminy Gniewino,
7) Urz¹d Gminy – Urz¹d Gminy Gniewino,
8) Statut – Statut So³ectwa Mierzynko.
§3
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, powo³an¹ i dzia³aj¹c¹ na prawnej podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
2) uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Gniewino z póŸn. zm.,
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.),
4) niniejszego Statutu.
2. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w
realizacji zadañ Gminy.
ROZDZIA£ II
NAZWA I OBSZAR SO£ECTWA
§4
1. Nazwa jednostki pomocniczej Gminy brzmi: So³ectwo
Mierzynko.
2. Ogó³ mieszkañców So³ectwa stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.

§5
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœci: Mierzynko, Salino, Salinko, Dêbina.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SO£ECTWA
§6
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie sk³adaj¹ce siê ze sta³ych, pe³noletnich mieszkañców So³ectwa (organ uchwa³odawczy),
2) So³tys (organ wykonawczy).
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ sta³e lub doraŸne komisje do okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot
ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy. Komisja jest spo³ecznym organem opiniodawczym Zebrania Wiejskiego.
4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata. So³tys
i Rada So³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
5. Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
6. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoœci, kolegialnoœci i jawnoœci.
7. Dzia³alnoœæ organów So³ectwa winna byæ na bie¿¹co dokumentowana.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§7
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) rozpatrywanie spraw publicznych o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿onych przepisami prawa i
uchwa³ami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów,
2) reprezentowanie interesów mieszkañców So³ectwa
przed w³adzami Gminy oraz innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie So³ectwa w ramach kompetencji,
3) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój So³ectwa,
4) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym So³ectwa wszystkich jego mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
7) inspirowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej dla mieszkañców bêd¹cych w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
8) upowszechnianie kultury,
9) wspó³dzia³anie w utrzymywaniu porz¹dku, spokoju i
czystoœci.
§8
Zadania okreœlone w § 7 Zebranie Wiejskie realizuje
w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³ Rady Gminy, dotycz¹-
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cych spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
6) ustalanie zadañ dla So³tysa i Rady So³eckiej do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§9
Zebranie Wiejskie opiniuje w czêœci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy
projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) programów gospodarczych Gminy,
4) przepisów prawa miejscowego,
5) innych uchwa³, o zaopiniowanie których zwróci siê
w³aœciwy organ Gminy.
§ 10
Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie planu wydatków œrodków So³ectwa ujêtych w bud¿ecie Gminy,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych sk³adanych
przez So³tysa,
5) opiniowanie w sprawach rzeczowych i maj¹tkowych
dotycz¹cych mienia gminnego znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,
6) konsultowanie utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia So³ectwa oraz nadania statutu So³ectwa,
7) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy,
8) okreœlania przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu.
§ 11
1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.
2. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy,
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w punktach 1–3,
5) udzia³u w g³osowaniu, z zastrze¿eniem § 30 ust. 1
niniejszego Statutu,
6) zg³aszania kandydatur na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 12
Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do publicznej wiadomoœci w sposób przyjêty w So³ectwie przynajmniej na 7 dni przed dat¹ zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 14 dni od zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawieraæ:
1) okreœlenie inicjatora zebrania,
2) okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad.
5. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków, opinii poprzedniego zebrania. Sprawozdanie
sk³ada So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
Ka¿de Zebranie Wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na
liczbê bior¹cych w nim udzia³ mieszkañców So³ectwa,
o ile zostali prawid³owo o nim zawiadomieni zgodnie z
wymogami Statutu.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 1) i 2)
otwiera So³tys i przewodniczy jego obradom. So³tysa mo¿e w tych zadaniach zastêpowaæ upowa¿niony przez niego cz³onek Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 3)
otwiera przewodnicz¹cy Rady Gminy lub Wójt i przewodniczy jego obradom. W zadaniach tych przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta zastêpowaæ mo¿e
upowa¿niony przez nich odpowiednio radny lub pracownik Urzêdu Gminy.
3. Do zadañ przewodnicz¹cego obradom Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) prowadzenie obrad,
2) zapewnianie obs³ugi techniczno–biurowej zebrania i czuwanie nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z
niego protoko³u,
3) decydowanie o kolejnoœci zabierania g³osu przez
poszczególnych mówców,
4) okreœlanie czasu wyst¹pienia jednego mówcy, je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ,
5) udzielanie i odbieranie g³osu poszczególnym mówcom,
6) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad,
7) przeprowadzanie g³osowania i niezw³oczne og³aszanie jego wyników,
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8) w razie potrzeby zarz¹dzanie powo³ania komisji
skrutacyjnej w celu przeprowadzenia g³osowania
tajnego,
9) czuwanie nad zachowaniem porz¹dku i spokoju
podczas obrad i g³osowania.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
5. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
7. W przypadku powstania trudnoœci z wywi¹zaniem
siê z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 6 So³tys winien zwróciæ siê o pomoc do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta, którzy wyznaczaj¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy b¹dŸ jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 16
1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce zebrania,
2) imiê i nazwisko oraz funkcjê przewodnicz¹cego
obradom,
3) imiê i nazwisko protokolanta,
4) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych wniosków,
8) uchwa³y przyjête podczas zebrania,
9) podpis przewodnicz¹cego obradom oraz protokolanta.
2. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoœci.
3. Uchwa³y i wnioski z zebrania So³tys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od zebrania.
4. Uchwa³y i wnioski z zebrania Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 17
W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójt wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.
§ 18
1. O ile ustawy lub Statut nie stanowi¹ inaczej uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszoœæ
g³osów oznacza, ¿e liczba g³osów "za" jest wiêksza
od liczby g³osów "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych
siê nie bierze siê pod uwagê.
2. W szczególnych przypadkach Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
3. Uchwa³y s¹ numerowane wed³ug kolejnoœci podejmowania.

4. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad i og³asza
je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 19
1. Uchwa³y i wnioski z Zebrania Wiejskiego Wójt zgodnie ze swoimi kompetencjami za³atwia we w³asnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy, o ile nie naruszaj¹ one interesów Gminy i
s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§ 20
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych
innych osób, albo z ¿¹daniem dopuszczenia do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawiaj¹ za tym interesy spo³eczne mieszkañców So³ectwa.
§ 21
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawrzeæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e równie¿ podejmowaæ wspólne
uchwa³y.
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 22
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie
ich obradom,
3) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, organizowanie pracy Rady So³eckiej,
6) organizowanie pracy mieszkañców przy realizacji wspólnych zadañ na rzecz So³ectwa,
7) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w So³ectwie,
8) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa,
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
10) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku,
11) bie¿¹ce sygnalizowanie Wójtowi istotnych problemów So³ectwa,
12) inkaso podatków stanowi¹cych dochód Gminy na
podstawie odrêbnej uchwa³y Rady Gminy.
13) prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
a) Statut,
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b) uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
c) protoko³y z zebrañ wiejskich zwo³ywanych zgodnie z § 12 pkt 1) i 2) oraz protoko³y z posiedzeñ
Rady So³eckiej,
d) sprawozdania z realizacji swoich zadañ,
14) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
15) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
§ 23
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. So³tys jest zobowi¹zany do wspó³dzia³ania z radnymi, klubami radnych i komisjami Rady Gminy.
§ 24
1. So³tys odpowiada za swoj¹ dzia³alnoœæ przed Zebraniem Wiejskim.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada przynajmniej raz w roku informacje o swej dzia³alnoœci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym
4. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów
podró¿y s³u¿bowej.
5. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich cz³onkom Rady So³eckiej bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub
zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
6. Wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do pracy organom So³ectwa dla realizacji zadañ okreœlonych
Statutem zabezpiecza Wójt w ramach œrodków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie Gminy.
§ 25
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
So³tysa. Rada So³ecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.
3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3–5 osób wybranych przez
Zebranie Wiejskie.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miar¹
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³y
podjêtej wiêkszoœci¹ g³osów.
6. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
§ 26
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoœci:
1) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
2) podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
i podzia³u œrodków finansowych So³ectwa,

3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
zebrania,
4) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów pracy,
5) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
6) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
7) sk³adanie Zebraniu Wiejskiemu w uzgodnieniu z So³tysem propozycji dotycz¹cych udzia³u spo³ecznoœci
wiejskiej w postêpowaniu administracyjnym,
8) zbieranie wniosków mieszkañców w sprawach So³ectwa,
9) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
ROZDZIA£ IV
TRYB WYBORU I ODWO£ANIA SO£TYSA I RADY
SO£ECKIEJ
§ 27
1. Wybory So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej na now¹
kadencjê zarz¹dza Wójt, zwo³uj¹c w tym celu Zebranie Wiejskie okreœlaj¹c jego termin i miejsce.
2. Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej na now¹ kadencjê
podaje siê do wiadomoœci mieszkañców So³ectwa w
trybie okreœlonym w niniejszym Statucie.
§ 28
Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoœci przez uczestników zebrania.
§ 29
1. Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona otwiera i
prowadzi Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza
siê wybory oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów
Statutu.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych spoœród uczestników zebrania. Komisja wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ:
1) osoby kandyduj¹ce na So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej,
2) ma³¿onkowie, wstêpni, zstêpni i rodzeñstwo kandydatów na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
5. Karty do g³osowania opatrzone pieczêci¹ Wójta
lub pieczêci¹ So³tysa w przypadku wyborów cz³onków Rady So³eckiej w czasie trwania kadencji, zawieraj¹ umieszczone w porz¹dku alfabetycznym
nazwiska zg³oszonych kandydatów.
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6. Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowe lub nie opatrzone odpowiedni¹ pieczêci¹.
7. Za niewa¿ny uwa¿a siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” przy wiêkszej liczbie
kandydatów ni¿ miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „x” przy ¿adnym kandydacie.
8. Protokó³ z przeprowadzonych wyborów podpisuj¹
cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
9. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje protokó³ Wójtowi w terminie 7 dni.
§ 30
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy sta³y mieszkaniec So³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ oddzielnie. W pierwszej kolejnoœci przeprowadza
siê g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa, w drugiej – wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 31
1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów o wyniku g³osowania rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisjê skrutacyjn¹.
§ 32
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹
byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) naruszaj¹ przepisy o gospodarce finansowej, przejawiaj¹ niegospodarnoœæ,
4) dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców So³ectwa.
2. Z pisemnym wnioskiem o odwo³anie mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa w liczbie co najmniej 1/4
uprawnionych do g³osowania,
2) organy Gminy.
3. Uchwa³a o odwo³aniu z funkcji podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego (je¿eli uczestniczy
w zebraniu) w g³osowaniu tajnym i wymaga dla swej
wa¿noœci zwyk³ej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 33
1. W przypadku odwo³ania, utraty prawa wybieralnoœci
lub braku tego prawa w dniu wyborów, a tak¿e w razie zrzeczenia siê funkcji So³tysa b¹dŸ jego œmierci,
w terminie 30 dni Wójt zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza So³tys na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o
tym Wójta, z zastrze¿eniem ust. 3.

3. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji wszystkich
cz³onków Rady So³eckiej Wójt zarz¹dza wybory w
terminie 30 dni.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA MAJ¥TKIEM I MIENIEM POWIERZONYM SO£ECTWU
§ 34
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym Statutem
oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn na jego
rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
3. Bezpoœredni bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem
przez organy So³ectwa zadañ w zwi¹zku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Wójt.
§ 35
Zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym. Do zwyk³ego zarz¹du nie zalicza siê takich czynnoœci jak:
zbywanie, obci¹¿anie nieruchomoœci, zaci¹ganie kredytów, po¿yczek, czynienie darowizn.
§ 36
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 35,
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 35 na konserwacjê i remonty
sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
2. W sprawach okreœlonych w ust. 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
3. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez
niego upowa¿nionej.
ROZDZIA£ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 37
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
Statutem.
§ 38
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy:
1) dochody realizowane przez So³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane przez organy so³ectwa s¹
wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
ust. 1 organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ
zasad gospodarki finansowej Gminy.
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3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego So³ectwo
wydatkuje przydzielane mu œrodki na cele w niej okreœlone.
5. Œrodki So³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób
celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy So³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 39
1. Rada Gminy okreœla corocznie w bud¿ecie Gminy
wysokoœæ œrodków na realizacjê zadañ So³ectwa.
2. W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w
terminie okreœlonym w odrêbnej uchwale Rady Gminy (procedura uchwalania bud¿etu) przedk³ada Wójtowi plan finansowy dochodów i wydatków na rok
nastêpny.
3. Wielkoœæ œrodków dla So³ectwa ustala siê w oparciu
o liczbê mieszkañców wed³ug stanu na dzieñ 30
czerwca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i zatwierdzon¹ przez Radê Gminy.
ROZDZIA£ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 40

2. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mog¹ wyst¹piæ w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o
jej uchwaleniu:
1) Wójt,
2) So³tys,
3) osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu
Wiejskim,
4) osoba, której interes prawny zosta³ uchwa³¹ tak¹
naruszony.
3. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê ze stanowiskiem So³tysa.
ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 44
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic i nazwy decyduje Rada Gminy
zgodnie zapisami § 69 Statutu Gminy Gniewino.
§ 45
Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy z inicjatywy:
1) Zebrania Wiejskiego,
2) Rady Gminy,
3) Wójta.
§ 46

Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ectwa
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy Gniewino oraz inne uchwa³y i zarz¹dzenia organów Gminy.

§ 41

§ 47

1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹
organy Gminy.
2. Dzia³alnoœæ finansowa So³ectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarbnika Gminy, który przedk³ada w tym zakresie
informacjê Wójtowi.

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

§ 42
1. Organy nadzoru maj¹ prawo do:
1) ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
2) dokonywania wizytacji,
3) uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady So³eckiej bez prawa g³osowania
oraz biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o jakich mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

1313
UCHWA£A Nr VI/57/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie nadania Statutu So³ectwa Mierzyno
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 z dnia
10 paŸdziernika 2006 r. ze zmian¹: Uchwa³a Nr IV/31/
2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 19 stycznia 2007 r.
Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:

§ 43

§1

1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.

Uchwala siê Statut So³ectwa Mierzyno stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VI/36/90 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 1990 r. ze zm. Uchwa³a Nr RG
XVII/121/92 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia
1992 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/57/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
STATUT
SO£ECTWA MIERZYNO
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Statut so³ectwa okreœla:
1) nazwê i obszar so³ectwa,
2) organizacjê i zakres dzia³ania organów so³ectwa,
3) zasady i tryb wyboru oraz odwo³ywania organów so³ectwa,
4) zasady gospodarowania maj¹tkiem i mieniem powierzonym so³ectwu,
5) zasady gospodarki finansowej so³ectwa,
6) zasady i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§2
Sformu³owania u¿yte w niniejszym statucie oznaczaj¹:
1) Gmina – Gminê Gniewino,
2) So³ectwo – So³ectwo Mierzyno,
3) So³tys – So³tysa So³ectwa Mierzyno,
4) Rada So³ecka – Radê So³eck¹ So³ectwa Mierzyno,
5) Rada Gminy – Radê Gminy Gniewino,
6) Wójt – Wójta Gminy Gniewino,
7) Urz¹d Gminy – Urz¹d Gminy Gniewino,
8) Statut – Statut So³ectwa Mierzyno.
§3
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, powo³an¹ i dzia³aj¹c¹ na prawnej podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
2) uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Gniewino z póŸn. zm.,

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.),
4) niniejszego Statutu.
2. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w
realizacji zadañ Gminy.
ROZDZIA£ II
NAZWA I OBSZAR SO£ECTWA
§4
1. Nazwa jednostki pomocniczej Gminy brzmi: So³ectwo
Mierzyno.
2. Ogó³ mieszkañców So³ectwa stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.
§5
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœci: Mierzyno, Gniewinko.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SO£ECTWA
§6
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie sk³adaj¹ce siê ze sta³ych, pe³noletnich mieszkañców So³ectwa (organ uchwa³odawczy),
2) So³tys (organ wykonawczy).
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ sta³e lub doraŸne komisje do okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot
ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy. Komisja jest spo³ecznym organem opiniodawczym Zebrania Wiejskiego.
4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata. So³tys
i Rada So³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
5. Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
6. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoœci, kolegialnoœci i jawnoœci.
7. Dzia³alnoœæ organów So³ectwa winna byæ na bie¿¹co dokumentowana.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§7
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) rozpatrywanie spraw publicznych o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿onych przepisami prawa i
uchwa³ami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów,
2) reprezentowanie interesów mieszkañców So³ectwa
przed w³adzami Gminy oraz innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie So³ectwa w ramach kompetencji,
3) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój So³ectwa,
4) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym So³ectwa wszystkich jego mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
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7) inspirowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej dla mieszkañców bêd¹cych w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
8) upowszechnianie kultury,
9) wspó³dzia³anie w utrzymywaniu porz¹dku, spokoju i
czystoœci.
§8
Zadania okreœlone w § 7 Zebranie Wiejskie realizuje
w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³ Rady Gminy, dotycz¹cych spraw o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
6) ustalanie zadañ dla So³tysa i Rady So³eckiej do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§9
Zebranie Wiejskie opiniuje w czêœci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy
projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) programów gospodarczych Gminy,
4) przepisów prawa miejscowego,
5) innych uchwa³, o zaopiniowanie których zwróci siê
w³aœciwy organ Gminy.
§ 10
Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie planu wydatków œrodków So³ectwa ujêtych w bud¿ecie Gminy,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych sk³adanych
przez So³tysa,
5) opiniowanie w sprawach rzeczowych i maj¹tkowych
dotycz¹cych mienia gminnego znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,
6) konsultowanie utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia So³ectwa oraz nadania statutu So³ectwa,
7) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy,
8) okreœlania przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu.

§ 11
1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.
2. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy,
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w punktach 1–3,
5) udzia³u w g³osowaniu, z zastrze¿eniem § 30 ust. 1
niniejszego Statutu,
6) zg³aszania kandydatur na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 12
Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do publicznej wiadomoœci w sposób przyjêty w So³ectwie przynajmniej na 7 dni przed dat¹ zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 14 dni od zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawieraæ:
1) okreœlenie inicjatora zebrania,
2) okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad.
5. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków, opinii poprzedniego zebrania. Sprawozdanie
sk³ada So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
Ka¿de Zebranie Wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na
liczbê bior¹cych w nim udzia³ mieszkañców So³ectwa,
o ile zostali prawid³owo o nim zawiadomieni zgodnie z
wymogami Statutu.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 1) i 2)
otwiera So³tys i przewodniczy jego obradom. So³tysa mo¿e w tych zadaniach zastêpowaæ upowa¿niony przez niego cz³onek Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 3)
otwiera przewodnicz¹cy Rady Gminy lub Wójt i przewodniczy jego obradom. W zadaniach tych przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta zastêpowaæ mo¿e
upowa¿niony przez nich odpowiednio radny lub pracownik Urzêdu Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 84

Poz. 1313

— 5799 —

3. Do zadañ przewodnicz¹cego obradom Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) prowadzenie obrad,
2) zapewnianie obs³ugi techniczno–biurowej zebrania i czuwanie nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z
niego protoko³u,
3) decydowanie o kolejnoœci zabierania g³osu przez
poszczególnych mówców,
4) okreœlanie czasu wyst¹pienia jednego mówcy, je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ,
5) udzielanie i odbieranie g³osu poszczególnym mówcom,
6) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad,
7) przeprowadzanie g³osowania i niezw³oczne og³aszanie jego wyników,
8) w razie potrzeby zarz¹dzanie powo³ania komisji
skrutacyjnej w celu przeprowadzenia g³osowania
tajnego,
9) czuwanie nad zachowaniem porz¹dku i spokoju
podczas obrad i g³osowania.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
5. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
7. W przypadku powstania trudnoœci z wywi¹zaniem
siê z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 6 So³tys winien zwróciæ siê o pomoc do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta, którzy wyznaczaj¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy b¹dŸ jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 16
1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce zebrania,
2) imiê i nazwisko oraz funkcjê przewodnicz¹cego
obradom,
3) imiê i nazwisko protokolanta,
4) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych wniosków,
8) uchwa³y przyjête podczas zebrania,
9) podpis przewodnicz¹cego obradom oraz protokolanta.
2. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoœci.
3. Uchwa³y i wnioski z zebrania So³tys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od zebrania.
4. Uchwa³y i wnioski z zebrania Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.

§ 17
W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójt wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.
§ 18
1. O ile ustawy lub Statut nie stanowi¹ inaczej uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszoœæ
g³osów oznacza, ¿e liczba g³osów "za" jest wiêksza
od liczby g³osów "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych
siê nie bierze siê pod uwagê.
2. W szczególnych przypadkach Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
3. Uchwa³y s¹ numerowane wed³ug kolejnoœci podejmowania.
4. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad i og³asza
je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 19
1. Uchwa³y i wnioski z Zebrania Wiejskiego Wójt zgodnie ze swoimi kompetencjami za³atwia we w³asnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy, o ile nie naruszaj¹ one interesów Gminy i
s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§ 20
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych
innych osób, albo z ¿¹daniem dopuszczenia do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawiaj¹ za tym interesy spo³eczne mieszkañców So³ectwa.
§ 21
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawrzeæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e równie¿ podejmowaæ wspólne
uchwa³y.
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 22
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie
ich obradom,
3) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, organizowanie pracy Rady So³eckiej,
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6) organizowanie pracy mieszkañców przy realizacji wspólnych zadañ na rzecz So³ectwa,
7) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w So³ectwie,
8) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa,
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
10) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku,
11) bie¿¹ce sygnalizowanie Wójtowi istotnych problemów So³ectwa,
12) inkaso podatków stanowi¹cych dochód Gminy na
podstawie odrêbnej uchwa³y Rady Gminy.
13) prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
a) Statut,
b) uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
c) protoko³y z zebrañ wiejskich zwo³ywanych zgodnie z § 12 pkt 1) i 2) oraz protoko³y z posiedzeñ
Rady So³eckiej,
d) sprawozdania z realizacji swoich zadañ,
14) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
15) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
§ 23
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. So³tys jest zobowi¹zany do wspó³dzia³ania z radnymi, klubami radnych i komisjami Rady Gminy.
§ 24
1. So³tys odpowiada za swoj¹ dzia³alnoœæ przed Zebraniem Wiejskim.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada przynajmniej raz w roku informacje o swej dzia³alnoœci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym
4. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów
podró¿y s³u¿bowej.
5. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich cz³onkom Rady So³eckiej bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub
zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
6. Wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do pracy organom So³ectwa dla realizacji zadañ okreœlonych
Statutem zabezpiecza Wójt w ramach œrodków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie Gminy.
§ 25
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
So³tysa. Rada So³ecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.

3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3–5 osób wybranych przez
Zebranie Wiejskie.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miar¹
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³y
podjêtej wiêkszoœci¹ g³osów.
6. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
§ 26
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoœci:
1) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
2) podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
i podzia³u œrodków finansowych So³ectwa,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
zebrania,
4) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów pracy,
5) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
6) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
7) sk³adanie Zebraniu Wiejskiemu w uzgodnieniu z So³tysem propozycji dotycz¹cych udzia³u spo³ecznoœci
wiejskiej w postêpowaniu administracyjnym,
8) zbieranie wniosków mieszkañców w sprawach So³ectwa,
9) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
ROZDZIA£ IV
TRYB WYBORU I ODWO£ANIA SO£TYSA I RADY
SO£ECKIEJ
§ 27
1. Wybory So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej na now¹
kadencjê zarz¹dza Wójt, zwo³uj¹c w tym celu Zebranie Wiejskie okreœlaj¹c jego termin i miejsce.
2. Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej na now¹ kadencjê
podaje siê do wiadomoœci mieszkañców So³ectwa w
trybie okreœlonym w niniejszym Statucie.
§ 28
Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoœci przez uczestników zebrania.
§ 29
1. Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona otwiera i
prowadzi Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza
siê wybory oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów
Statutu.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych spoœród uczestników zebrania. Komisja wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego.
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3. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ:
1) osoby kandyduj¹ce na So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej,
2) ma³¿onkowie, wstêpni, zstêpni i rodzeñstwo kandydatów na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
5. Karty do g³osowania opatrzone pieczêci¹ Wójta lub
pieczêci¹ So³tysa w przypadku wyborów cz³onków
Rady So³eckiej w czasie trwania kadencji, zawieraj¹ umieszczone w porz¹dku alfabetycznym nazwiska zg³oszonych kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowe lub nie opatrzone odpowiedni¹ pieczêci¹.
7. Za niewa¿ny uwa¿a siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” przy wiêkszej liczbie
kandydatów ni¿ miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „x” przy ¿adnym kandydacie.
8. Protokó³ z przeprowadzonych wyborów podpisuj¹
cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
9. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje protokó³ Wójtowi w terminie 7 dni.

1) mieszkañcy So³ectwa w liczbie co najmniej 1/4
uprawnionych do g³osowania,
2) organy Gminy.
3. Uchwa³a o odwo³aniu z funkcji podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego (je¿eli uczestniczy
w zebraniu) w g³osowaniu tajnym i wymaga dla swej
wa¿noœci zwyk³ej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.

§ 30

1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym Statutem
oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn na jego
rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
3. Bezpoœredni bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem
przez organy So³ectwa zadañ w zwi¹zku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Wójt.

1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy sta³y mieszkaniec So³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ oddzielnie. W pierwszej kolejnoœci przeprowadza
siê g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa, w drugiej – wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 31
1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów o wyniku g³osowania rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisjê skrutacyjn¹.
§ 32
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹
byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) naruszaj¹ przepisy o gospodarce finansowej, przejawiaj¹ niegospodarnoœæ,
4) dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców So³ectwa.
2. Z pisemnym wnioskiem o odwo³anie mog¹ wyst¹piæ:

§ 33
1. W przypadku odwo³ania, utraty prawa wybieralnoœci
lub braku tego prawa w dniu wyborów, a tak¿e w razie zrzeczenia siê funkcji So³tysa b¹dŸ jego œmierci,
w terminie 30 dni Wójt zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza So³tys na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o
tym Wójta, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji wszystkich
cz³onków Rady So³eckiej Wójt zarz¹dza wybory w
terminie 30 dni.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA MAJ¥TKIEM I MIENIEM POWIERZONYM SO£ECTWU
§ 34

§ 35
Zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym. Do zwyk³ego zarz¹du nie zalicza siê takich czynnoœci jak:
zbywanie, obci¹¿anie nieruchomoœci, zaci¹ganie kredytów, po¿yczek, czynienie darowizn.
§ 36
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 35,
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 35 na konserwacjê i remonty
sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
2. W sprawach okreœlonych w ust. 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
3. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez
niego upowa¿nionej.
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ROZDZIA£ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA

nika Gminy, który przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.

§ 37

§ 42

So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
Statutem.

1. Organy nadzoru maj¹ prawo do:
1) ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
2) dokonywania wizytacji,
3) uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady So³eckiej bez prawa g³osowania
oraz biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o jakich mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

§ 38
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy:
1) dochody realizowane przez So³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane przez organy so³ectwa s¹
wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
ust. 1 organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ
zasad gospodarki finansowej Gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego So³ectwo
wydatkuje przydzielane mu œrodki na cele w niej okreœlone.
5. Œrodki So³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób
celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy So³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 39
1. Rada Gminy okreœla corocznie w bud¿ecie Gminy
wysokoœæ œrodków na realizacjê zadañ So³ectwa.
2. W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w
terminie okreœlonym w odrêbnej uchwale Rady Gminy (procedura uchwalania bud¿etu) przedk³ada Wójtowi plan finansowy dochodów i wydatków na rok
nastêpny.
3. Wielkoœæ œrodków dla So³ectwa ustala siê w oparciu
o liczbê mieszkañców wed³ug stanu na dzieñ 30
czerwca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i zatwierdzon¹ przez Radê Gminy.
ROZDZIA£ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 40

§ 43
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
2. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mog¹ wyst¹piæ w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o
jej uchwaleniu:
1) Wójt,
2) So³tys,
3) osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu
Wiejskim,
4) osoba, której interes prawny zosta³ uchwa³¹ tak¹
naruszony.
3. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê ze stanowiskiem So³tysa.
ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 44
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic i nazwy decyduje Rada Gminy
zgodnie zapisami § 69 Statutu Gminy Gniewino.
§ 45
Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy z inicjatywy:
1) Zebrania Wiejskiego,
2) Rady Gminy,
3) Wójta.
§ 46

Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ectwa
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy Gniewino oraz inne uchwa³y i zarz¹dzenia organów Gminy.

§ 41

§ 47

1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹
organy Gminy.
2. Dzia³alnoœæ finansowa So³ectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarb-

Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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1314
UCHWA£A Nr VI/58/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie nadania Statutu So³ectwa Nadole
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 z dnia
10 paŸdziernika 2006 r. ze zmian¹: Uchwa³a Nr IV/31/
2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 19 stycznia 2007 r.
Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Nadole stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VI/36/90 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 1990 r. ze zm. Uchwa³a Nr RG
XVII/121/92 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia
1992 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/58/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
STATUT
SO£ECTWA NADOLE
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Statut so³ectwa okreœla:
1) nazwê i obszar so³ectwa,
2) organizacjê i zakres dzia³ania organów so³ectwa,
3) zasady i tryb wyboru oraz odwo³ywania organów so³ectwa,
4) zasady gospodarowania maj¹tkiem i mieniem powierzonym so³ectwu,
5) zasady gospodarki finansowej so³ectwa,
6) zasady i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.

Sformu³owania u¿yte w niniejszym statucie oznaczaj¹:
1) Gmina – Gminê Gniewino,
2) So³ectwo – So³ectwo Nadole,
3) So³tys – So³tysa So³ectwa Nadole,
4) Rada So³ecka – Radê So³eck¹ So³ectwa Nadole,
5) Rada Gminy – Radê Gminy Gniewino,
6) Wójt – Wójta Gminy Gniewino,
7) Urz¹d Gminy – Urz¹d Gminy Gniewino,
8) Statut – Statut So³ectwa Nadole.
§3
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, powo³an¹ i dzia³aj¹c¹ na prawnej podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
2) uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Gniewino z póŸn. zm.,
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.),
4) niniejszego Statutu.
2. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w
realizacji zadañ Gminy.
ROZDZIA£ II
NAZWA I OBSZAR SO£ECTWA
§4
1. Nazwa jednostki pomocniczej Gminy brzmi: So³ectwo
Nadole.
2. Ogó³ mieszkañców So³ectwa stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.
§5
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœæ Nadole.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SO£ECTWA
§6
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie sk³adaj¹ce siê ze sta³ych, pe³noletnich mieszkañców So³ectwa (organ uchwa³odawczy),
2) So³tys (organ wykonawczy).
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ sta³e lub doraŸne komisje do okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot
ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy. Komisja jest spo³ecznym organem opiniodawczym Zebrania Wiejskiego.
4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata. So³tys
i Rada So³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
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5. Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
6. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoœci, kolegialnoœci i jawnoœci.
7. Dzia³alnoœæ organów So³ectwa winna byæ na bie¿¹co dokumentowana.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§7
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) rozpatrywanie spraw publicznych o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿onych przepisami prawa i
uchwa³ami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów,
2) reprezentowanie interesów mieszkañców So³ectwa
przed w³adzami Gminy oraz innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie So³ectwa w ramach kompetencji,
3) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój So³ectwa,
4) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym So³ectwa wszystkich jego mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
7) inspirowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej dla mieszkañców bêd¹cych w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
8) upowszechnianie kultury,
9) wspó³dzia³anie w utrzymywaniu porz¹dku, spokoju i
czystoœci.
§8
Zadania okreœlone w § 7 Zebranie Wiejskie realizuje
w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³ Rady Gminy, dotycz¹cych spraw o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
6) ustalanie zadañ dla So³tysa i Rady So³eckiej do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§9
Zebranie Wiejskie opiniuje w czêœci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy
projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) programów gospodarczych Gminy,
4) przepisów prawa miejscowego,
5) innych uchwa³, o zaopiniowanie których zwróci siê
w³aœciwy organ Gminy.

§ 10
Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie planu wydatków œrodków So³ectwa ujêtych w bud¿ecie Gminy,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych sk³adanych
przez So³tysa,
5) opiniowanie w sprawach rzeczowych i maj¹tkowych
dotycz¹cych mienia gminnego znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,
6) konsultowanie utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia So³ectwa oraz nadania statutu So³ectwa,
7) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy,
8) okreœlania przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu.
§ 11
1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.
2. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy,
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w punktach 1–3,
5) udzia³u w g³osowaniu, z zastrze¿eniem § 30 ust. 1
niniejszego Statutu,
6) zg³aszania kandydatur na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 12
Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do publicznej wiadomoœci w sposób przyjêty w So³ectwie przynajmniej na 7 dni przed dat¹ zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 14 dni od zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawieraæ:
1) okreœlenie inicjatora zebrania,
2) okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad.
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5. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków, opinii poprzedniego zebrania. Sprawozdanie
sk³ada So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
Ka¿de Zebranie Wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na
liczbê bior¹cych w nim udzia³ mieszkañców So³ectwa,
o ile zostali prawid³owo o nim zawiadomieni zgodnie z
wymogami Statutu.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 1) i 2)
otwiera So³tys i przewodniczy jego obradom. So³tysa mo¿e w tych zadaniach zastêpowaæ upowa¿niony przez niego cz³onek Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 3)
otwiera przewodnicz¹cy Rady Gminy lub Wójt i przewodniczy jego obradom. W zadaniach tych przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta zastêpowaæ mo¿e
upowa¿niony przez nich odpowiednio radny lub pracownik Urzêdu Gminy.
3. Do zadañ przewodnicz¹cego obradom Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) prowadzenie obrad,
2) zapewnianie obs³ugi techniczno–biurowej zebrania i czuwanie nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z
niego protoko³u,
3) decydowanie o kolejnoœci zabierania g³osu przez
poszczególnych mówców,
4) okreœlanie czasu wyst¹pienia jednego mówcy, je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ,
5) udzielanie i odbieranie g³osu poszczególnym mówcom,
6) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad,
7) przeprowadzanie g³osowania i niezw³oczne og³aszanie jego wyników,
8) w razie potrzeby zarz¹dzanie powo³ania komisji
skrutacyjnej w celu przeprowadzenia g³osowania
tajnego,
9) czuwanie nad zachowaniem porz¹dku i spokoju
podczas obrad i g³osowania.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
5. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
7. W przypadku powstania trudnoœci z wywi¹zaniem
siê z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 6 So³tys winien zwróciæ siê o pomoc do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta, którzy wyznaczaj¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy b¹dŸ jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 16
1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce zebrania,

2) imiê i nazwisko oraz funkcjê przewodnicz¹cego
obradom,
3) imiê i nazwisko protokolanta,
4) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych wniosków,
8) uchwa³y przyjête podczas zebrania,
9) podpis przewodnicz¹cego obradom oraz protokolanta.
2. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoœci.
3. Uchwa³y i wnioski z zebrania So³tys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od zebrania.
4. Uchwa³y i wnioski z zebrania Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 17
W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójt wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.
§ 18
1. O ile ustawy lub Statut nie stanowi¹ inaczej uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszoœæ
g³osów oznacza, ¿e liczba g³osów "za" jest wiêksza
od liczby g³osów "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych
siê nie bierze siê pod uwagê.
2. W szczególnych przypadkach Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
3. Uchwa³y s¹ numerowane wed³ug kolejnoœci podejmowania.
4. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad i og³asza
je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 19
1. Uchwa³y i wnioski z Zebrania Wiejskiego Wójt zgodnie ze swoimi kompetencjami za³atwia we w³asnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy, o ile nie naruszaj¹ one interesów Gminy i
s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§ 20
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych
innych osób, albo z ¿¹daniem dopuszczenia do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawiaj¹ za tym interesy spo³eczne mieszkañców So³ectwa.
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§ 21

§ 24

Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawrzeæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e równie¿ podejmowaæ wspólne
uchwa³y.
SO£TYS I RADA SO£ECKA

1. So³tys odpowiada za swoj¹ dzia³alnoœæ przed Zebraniem Wiejskim.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada przynajmniej raz w roku informacje o swej dzia³alnoœci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym
4. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów
podró¿y s³u¿bowej.
5. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich cz³onkom Rady So³eckiej bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub
zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
6. Wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do pracy organom So³ectwa dla realizacji zadañ okreœlonych
Statutem zabezpiecza Wójt w ramach œrodków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie Gminy.

§ 22
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie
ich obradom,
3) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, organizowanie pracy Rady So³eckiej,
6) organizowanie pracy mieszkañców przy realizacji wspólnych zadañ na rzecz So³ectwa,
7) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w So³ectwie,
8) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa,
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
10) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku,
11) bie¿¹ce sygnalizowanie Wójtowi istotnych problemów So³ectwa,
12) inkaso podatków stanowi¹cych dochód Gminy na
podstawie odrêbnej uchwa³y Rady Gminy.
13) prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
a) Statut,
b) uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
c) protoko³y z zebrañ wiejskich zwo³ywanych zgodnie z § 12 pkt 1) i 2) oraz protoko³y z posiedzeñ
Rady So³eckiej,
d) sprawozdania z realizacji swoich zadañ,
14) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
15) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
§ 23
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. So³tys jest zobowi¹zany do wspó³dzia³ania z radnymi, klubami radnych i komisjami Rady Gminy.

§ 25
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
So³tysa. Rada So³ecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.
3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3–5 osób wybranych przez
Zebranie Wiejskie.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miar¹
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³y
podjêtej wiêkszoœci¹ g³osów.
6. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
§ 26
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoœci:
1) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
2) podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
i podzia³u œrodków finansowych So³ectwa,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
zebrania,
4) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów pracy,
5) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
6) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
7) sk³adanie Zebraniu Wiejskiemu w uzgodnieniu z So³tysem propozycji dotycz¹cych udzia³u spo³ecznoœci
wiejskiej w postêpowaniu administracyjnym,
8) zbieranie wniosków mieszkañców w sprawach So³ectwa,
9) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
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ROZDZIA£ IV
TRYB WYBORU I ODWO£ANIA SO£TYSA I RADY
SO£ECKIEJ
§ 27
1. Wybory So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej na now¹
kadencjê zarz¹dza Wójt, zwo³uj¹c w tym celu Zebranie Wiejskie okreœlaj¹c jego termin i miejsce.
2. Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej na now¹ kadencjê
podaje siê do wiadomoœci mieszkañców So³ectwa w
trybie okreœlonym w niniejszym Statucie.
§ 28
Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoœci przez uczestników zebrania.
§ 29
1. Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona otwiera i
prowadzi Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza
siê wybory oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów
Statutu.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych spoœród uczestników zebrania. Komisja wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ:
1) osoby kandyduj¹ce na So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej,
2) ma³¿onkowie, wstêpni, zstêpni i rodzeñstwo kandydatów na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
5. Karty do g³osowania opatrzone pieczêci¹ Wójta lub
pieczêci¹ So³tysa w przypadku wyborów cz³onków
Rady So³eckiej w czasie trwania kadencji, zawieraj¹ umieszczone w porz¹dku alfabetycznym nazwiska zg³oszonych kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowe lub nie opatrzone odpowiedni¹ pieczêci¹.
7. Za niewa¿ny uwa¿a siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” przy wiêkszej liczbie
kandydatów ni¿ miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „x” przy ¿adnym kandydacie.
8. Protokó³ z przeprowadzonych wyborów podpisuj¹
cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
9. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje protokó³ Wójtowi w terminie 7 dni.

2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy sta³y mieszkaniec So³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ oddzielnie. W pierwszej kolejnoœci przeprowadza
siê g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa, w drugiej – wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 31
1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów o wyniku g³osowania rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisjê skrutacyjn¹.
§ 32
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹
byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) naruszaj¹ przepisy o gospodarce finansowej, przejawiaj¹ niegospodarnoœæ,
4) dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców So³ectwa.
2. Z pisemnym wnioskiem o odwo³anie mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa w liczbie co najmniej 1/4
uprawnionych do g³osowania,
2) organy Gminy.
3. Uchwa³a o odwo³aniu z funkcji podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego (je¿eli uczestniczy
w zebraniu) w g³osowaniu tajnym i wymaga dla swej
wa¿noœci zwyk³ej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 33
1. W przypadku odwo³ania, utraty prawa wybieralnoœci
lub braku tego prawa w dniu wyborów, a tak¿e w razie zrzeczenia siê funkcji So³tysa b¹dŸ jego œmierci,
w terminie 30 dni Wójt zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza So³tys na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o
tym Wójta, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji wszystkich
cz³onków Rady So³eckiej Wójt zarz¹dza wybory w
terminie 30 dni.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA MAJ¥TKIEM I MIENIEM POWIERZONYM SO£ECTWU

§ 30

§ 34

1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym Statutem
oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn na jego
rzecz.
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2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
3. Bezpoœredni bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem
przez organy So³ectwa zadañ w zwi¹zku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Wójt.
§ 35
Zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym. Do zwyk³ego zarz¹du nie zalicza siê takich czynnoœci jak:
zbywanie, obci¹¿anie nieruchomoœci, zaci¹ganie kredytów, po¿yczek, czynienie darowizn.
§ 36
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 35,
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 35 na konserwacjê i remonty
sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
2. W sprawach okreœlonych w ust. 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
3. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez
niego upowa¿nionej.
ROZDZIA£ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 37
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
Statutem.
§ 38
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy:
1) dochody realizowane przez So³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane przez organy so³ectwa s¹
wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
ust. 1 organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ
zasad gospodarki finansowej Gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego So³ectwo
wydatkuje przydzielane mu œrodki na cele w niej okreœlone.
5. Œrodki So³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób
celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy So³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych

z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 39
1. Rada Gminy okreœla corocznie w bud¿ecie Gminy
wysokoœæ œrodków na realizacjê zadañ So³ectwa.
2. W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w
terminie okreœlonym w odrêbnej uchwale Rady Gminy (procedura uchwalania bud¿etu) przedk³ada Wójtowi plan finansowy dochodów i wydatków na rok
nastêpny.
3. Wielkoœæ œrodków dla So³ectwa ustala siê w oparciu
o liczbê mieszkañców wed³ug stanu na dzieñ 30
czerwca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i zatwierdzon¹ przez Radê Gminy.
ROZDZIA£ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 40
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 41
1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹
organy Gminy.
2. Dzia³alnoœæ finansowa So³ectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarbnika Gminy, który przedk³ada w tym zakresie
informacjê Wójtowi.
§ 42
1. Organy nadzoru maj¹ prawo do:
1) ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
2) dokonywania wizytacji,
3) uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady So³eckiej bez prawa g³osowania
oraz biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o jakich mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§ 43
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
2. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mog¹ wyst¹piæ w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o
jej uchwaleniu:
1) Wójt,
2) So³tys,
3) osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu
Wiejskim,
4) osoba, której interes prawny zosta³ uchwa³¹ tak¹
naruszony.
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3. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê ze stanowiskiem So³tysa.
ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 44
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic i nazwy decyduje Rada Gminy
zgodnie zapisami § 69 Statutu Gminy Gniewino.

§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/59/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.

§ 45

STATUT
SO£ECTWA PERLINO

Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy z inicjatywy:
1) Zebrania Wiejskiego,
2) Rady Gminy,
3) Wójta.

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 46
W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ectwa
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy Gniewino oraz inne uchwa³y i zarz¹dzenia organów Gminy.
§ 47
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1315
UCHWA£A Nr VI/59/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie nadania Statutu So³ectwa Perlino
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 z dnia
10 paŸdziernika 2006 r. ze zmian¹: Uchwa³a Nr IV/31/
2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 19 stycznia 2007 r.
Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Perlino stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VI/36/90 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 1990 r. ze zm. Uchwa³a Nr RG
XVII/121/92 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia
1992 r.

§1
Statut so³ectwa okreœla:
1) nazwê i obszar so³ectwa,
2) organizacjê i zakres dzia³ania organów so³ectwa,
3) zasady i tryb wyboru oraz odwo³ywania organów so³ectwa,
4) zasady gospodarowania maj¹tkiem i mieniem powierzonym so³ectwu,
5) zasady gospodarki finansowej so³ectwa,
6) zasady i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§2
Sformu³owania u¿yte w niniejszym statucie oznaczaj¹:
1) Gmina – Gminê Gniewino,
2) So³ectwo – So³ectwo Perlino,
3) So³tys – So³tysa So³ectwa Perlino,
4) Rada So³ecka – Radê So³eck¹ So³ectwa Perlino,
5) Rada Gminy – Radê Gminy Gniewino,
6) Wójt – Wójta Gminy Gniewino,
7) Urz¹d Gminy – Urz¹d Gminy Gniewino,
8) Statut – Statut So³ectwa Perlino.
§3
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, powo³an¹ i dzia³aj¹c¹ na prawnej podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z póŸn. zm.),
2) uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Gniewino z póŸn. zm.,
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.),
4) niniejszego Statutu.
2. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w
realizacji zadañ Gminy.
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ROZDZIA£ II
NAZWA I OBSZAR SO£ECTWA
§4
1. Nazwa jednostki pomocniczej Gminy brzmi: So³ectwo
Perlino.
2. Ogó³ mieszkañców So³ectwa stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.
§5
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœæ Perlino.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SO£ECTWA
§6
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie sk³adaj¹ce siê ze sta³ych, pe³noletnich mieszkañców So³ectwa (organ uchwa³odawczy),
2) So³tys (organ wykonawczy).
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ sta³e lub doraŸne komisje do okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot
ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy. Komisja jest spo³ecznym organem opiniodawczym Zebrania Wiejskiego.
4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata. So³tys
i Rada So³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
5. Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
6. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoœci, kolegialnoœci i jawnoœci.
7. Dzia³alnoœæ organów So³ectwa winna byæ na bie¿¹co dokumentowana.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§7
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) rozpatrywanie spraw publicznych o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿onych przepisami prawa i
uchwa³ami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów,
2) reprezentowanie interesów mieszkañców So³ectwa
przed w³adzami Gminy oraz innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie So³ectwa w ramach kompetencji,
3) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój So³ectwa,
4) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym So³ectwa wszystkich jego mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
7) inspirowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej dla mieszkañców bêd¹cych w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
8) upowszechnianie kultury,
9) wspó³dzia³anie w utrzymywaniu porz¹dku, spokoju i
czystoœci.

§8
Zadania okreœlone w § 7 Zebranie Wiejskie realizuje
w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³ Rady Gminy, dotycz¹cych spraw o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
6) ustalanie zadañ dla So³tysa i Rady So³eckiej do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§9
Zebranie Wiejskie opiniuje w czêœci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy
projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) programów gospodarczych Gminy,
4) przepisów prawa miejscowego,
5) innych uchwa³, o zaopiniowanie których zwróci siê
w³aœciwy organ Gminy.
§ 10
Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie planu wydatków œrodków So³ectwa ujêtych w bud¿ecie Gminy,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych sk³adanych
przez So³tysa,
5) opiniowanie w sprawach rzeczowych i maj¹tkowych
dotycz¹cych mienia gminnego znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,
6) konsultowanie utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia So³ectwa oraz nadania statutu So³ectwa,
7) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy,
8) okreœlania przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu.
§ 11
1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.
2. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
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2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy,
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w punktach 1–3,
5) udzia³u w g³osowaniu, z zastrze¿eniem § 30 ust. 1
niniejszego Statutu,
6) zg³aszania kandydatur na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 12
Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do publicznej wiadomoœci w sposób przyjêty w So³ectwie przynajmniej na 7 dni przed dat¹ zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 14 dni od zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawieraæ:
1) okreœlenie inicjatora zebrania,
2) okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad.
5. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków, opinii poprzedniego zebrania. Sprawozdanie
sk³ada So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
Ka¿de Zebranie Wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na
liczbê bior¹cych w nim udzia³ mieszkañców So³ectwa,
o ile zostali prawid³owo o nim zawiadomieni zgodnie z
wymogami Statutu.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 1) i 2)
otwiera So³tys i przewodniczy jego obradom. So³tysa mo¿e w tych zadaniach zastêpowaæ upowa¿niony przez niego cz³onek Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 3)
otwiera przewodnicz¹cy Rady Gminy lub Wójt i przewodniczy jego obradom. W zadaniach tych przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta zastêpowaæ mo¿e
upowa¿niony przez nich odpowiednio radny lub pracownik Urzêdu Gminy.
3. Do zadañ przewodnicz¹cego obradom Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) prowadzenie obrad,
2) zapewnianie obs³ugi techniczno–biurowej zebrania i czuwanie nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z
niego protoko³u,

3) decydowanie o kolejnoœci zabierania g³osu przez
poszczególnych mówców,
4) okreœlanie czasu wyst¹pienia jednego mówcy, je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ,
5) udzielanie i odbieranie g³osu poszczególnym mówcom,
6) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad,
7) przeprowadzanie g³osowania i niezw³oczne og³aszanie jego wyników,
8) w razie potrzeby zarz¹dzanie powo³ania komisji
skrutacyjnej w celu przeprowadzenia g³osowania
tajnego,
9) czuwanie nad zachowaniem porz¹dku i spokoju
podczas obrad i g³osowania.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
5. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
7. W przypadku powstania trudnoœci z wywi¹zaniem
siê z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 6 So³tys winien zwróciæ siê o pomoc do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta, którzy wyznaczaj¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy b¹dŸ jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 16
1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce zebrania,
2) imiê i nazwisko oraz funkcjê przewodnicz¹cego
obradom,
3) imiê i nazwisko protokolanta,
4) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych wniosków,
8) uchwa³y przyjête podczas zebrania,
9) podpis przewodnicz¹cego obradom oraz protokolanta.
2. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoœci.
3. Uchwa³y i wnioski z zebrania So³tys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od zebrania.
4. Uchwa³y i wnioski z zebrania Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 17
W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójt wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.
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§ 18
1. O ile ustawy lub Statut nie stanowi¹ inaczej uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszoœæ
g³osów oznacza, ¿e liczba g³osów "za" jest wiêksza
od liczby g³osów "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych
siê nie bierze siê pod uwagê.
2. W szczególnych przypadkach Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
3. Uchwa³y s¹ numerowane wed³ug kolejnoœci podejmowania.
4. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad i og³asza
je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 19
1. Uchwa³y i wnioski z Zebrania Wiejskiego Wójt zgodnie ze swoimi kompetencjami za³atwia we w³asnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy, o ile nie naruszaj¹ one interesów Gminy i
s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

8) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa,
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
10) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku,
11) bie¿¹ce sygnalizowanie Wójtowi istotnych problemów So³ectwa,
12) inkaso podatków stanowi¹cych dochód Gminy na
podstawie odrêbnej uchwa³y Rady Gminy.
13) prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
a) Statut,
b) uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
c) protoko³y z zebrañ wiejskich zwo³ywanych zgodnie z § 12 pkt 1) i 2) oraz protoko³y z posiedzeñ
Rady So³eckiej,
d) sprawozdania z realizacji swoich zadañ,
14) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
15) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.

§ 20

§ 23

Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych
innych osób, albo z ¿¹daniem dopuszczenia do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawiaj¹ za tym interesy spo³eczne mieszkañców So³ectwa.

1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. So³tys jest zobowi¹zany do wspó³dzia³ania z radnymi, klubami radnych i komisjami Rady Gminy.

§ 21
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawrzeæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e równie¿ podejmowaæ wspólne
uchwa³y.
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 22
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie
ich obradom,
3) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, organizowanie pracy Rady So³eckiej,
6) organizowanie pracy mieszkañców przy realizacji wspólnych zadañ na rzecz So³ectwa,
7) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w So³ectwie,

§ 24
1. So³tys odpowiada za swoj¹ dzia³alnoœæ przed Zebraniem Wiejskim.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada przynajmniej raz w roku informacje o swej dzia³alnoœci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym
4. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów
podró¿y s³u¿bowej.
5. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich cz³onkom Rady So³eckiej bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub
zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
6. Wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do pracy organom So³ectwa dla realizacji zadañ okreœlonych
Statutem zabezpiecza Wójt w ramach œrodków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie Gminy.
§ 25
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
So³tysa. Rada So³ecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.
3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3–5 osób wybranych przez
Zebranie Wiejskie.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miar¹
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
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5. Rada So³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³y
podjêtej wiêkszoœci¹ g³osów.
6. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
§ 26
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoœci:
1) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
2) podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
i podzia³u œrodków finansowych So³ectwa,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
zebrania,
4) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów pracy,
5) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
6) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
7) sk³adanie Zebraniu Wiejskiemu w uzgodnieniu z So³tysem propozycji dotycz¹cych udzia³u spo³ecznoœci
wiejskiej w postêpowaniu administracyjnym,
8) zbieranie wniosków mieszkañców w sprawach So³ectwa,
9) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
ROZDZIA£ IV
TRYB WYBORU I ODWO£ANIA SO£TYSA I RADY
SO£ECKIEJ
§ 27
1. Wybory So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej na now¹
kadencjê zarz¹dza Wójt, zwo³uj¹c w tym celu Zebranie Wiejskie okreœlaj¹c jego termin i miejsce.
2. Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej na now¹ kadencjê
podaje siê do wiadomoœci mieszkañców So³ectwa w
trybie okreœlonym w niniejszym Statucie.
§ 28
Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoœci przez uczestników zebrania.
§ 29
1. Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona otwiera i
prowadzi Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza
siê wybory oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów
Statutu.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych spoœród uczestników zebrania. Komisja wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ:
1) osoby kandyduj¹ce na So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej,

2) ma³¿onkowie, wstêpni, zstêpni i rodzeñstwo kandydatów na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
5. Karty do g³osowania opatrzone pieczêci¹ Wójta lub
pieczêci¹ So³tysa w przypadku wyborów cz³onków
Rady So³eckiej w czasie trwania kadencji, zawieraj¹ umieszczone w porz¹dku alfabetycznym nazwiska zg³oszonych kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowe lub nie opatrzone odpowiedni¹ pieczêci¹.
7. Za niewa¿ny uwa¿a siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” przy wiêkszej liczbie
kandydatów ni¿ miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „x” przy ¿adnym kandydacie.
8. Protokó³ z przeprowadzonych wyborów podpisuj¹
cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
9. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje protokó³ Wójtowi w terminie 7 dni.
§ 30
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy sta³y mieszkaniec So³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ oddzielnie. W pierwszej kolejnoœci przeprowadza
siê g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa, w drugiej – wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 31
1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów o wyniku g³osowania rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisjê skrutacyjn¹.
§ 32
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹
byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) naruszaj¹ przepisy o gospodarce finansowej, przejawiaj¹ niegospodarnoœæ,
4) dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców So³ectwa.
2. Z pisemnym wnioskiem o odwo³anie mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa w liczbie co najmniej 1/4
uprawnionych do g³osowania,
2) organy Gminy.
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3. Uchwa³a o odwo³aniu z funkcji podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego (je¿eli uczestniczy
w zebraniu) w g³osowaniu tajnym i wymaga dla swej
wa¿noœci zwyk³ej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 33
1. W przypadku odwo³ania, utraty prawa wybieralnoœci
lub braku tego prawa w dniu wyborów, a tak¿e w razie zrzeczenia siê funkcji So³tysa b¹dŸ jego œmierci,
w terminie 30 dni Wójt zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza So³tys na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o
tym Wójta, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji wszystkich
cz³onków Rady So³eckiej Wójt zarz¹dza wybory w
terminie 30 dni.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA MAJ¥TKIEM I MIENIEM POWIERZONYM SO£ECTWU
§ 34
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym Statutem
oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn na jego
rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
3. Bezpoœredni bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem
przez organy So³ectwa zadañ w zwi¹zku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Wójt.
§ 35
Zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym. Do zwyk³ego zarz¹du nie zalicza siê takich czynnoœci jak:
zbywanie, obci¹¿anie nieruchomoœci, zaci¹ganie kredytów, po¿yczek, czynienie darowizn.
§ 36
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 35,
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 35 na konserwacjê i remonty
sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
2. W sprawach okreœlonych w ust. 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
3. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez
niego upowa¿nionej.

ROZDZIA£ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 37
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
Statutem.
§ 38
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy:
1) dochody realizowane przez So³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane przez organy so³ectwa s¹
wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
ust. 1 organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ
zasad gospodarki finansowej Gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego So³ectwo
wydatkuje przydzielane mu œrodki na cele w niej okreœlone.
5. Œrodki So³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób
celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy So³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 39
1. Rada Gminy okreœla corocznie w bud¿ecie Gminy
wysokoœæ œrodków na realizacjê zadañ So³ectwa.
2. W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w
terminie okreœlonym w odrêbnej uchwale Rady Gminy (procedura uchwalania bud¿etu) przedk³ada Wójtowi plan finansowy dochodów i wydatków na rok
nastêpny.
3. Wielkoœæ œrodków dla So³ectwa ustala siê w oparciu
o liczbê mieszkañców wed³ug stanu na dzieñ 30
czerwca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i zatwierdzon¹ przez Radê Gminy.
ROZDZIA£ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 40
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 41
1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹
organy Gminy.
2. Dzia³alnoœæ finansowa So³ectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarb-
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nika Gminy, który przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
§ 42
1. Organy nadzoru maj¹ prawo do:
1) ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
2) dokonywania wizytacji,
3) uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady So³eckiej bez prawa g³osowania
oraz biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o jakich mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

1316
UCHWA£A Nr VI/60/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie nadania Statutu So³ectwa Rybno
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 z dnia
10 paŸdziernika 2006 r. ze zmian¹: Uchwa³a Nr IV/31/
2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 19 stycznia 2007 r.
Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:

§ 43

§1

1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
2. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mog¹ wyst¹piæ w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o
jej uchwaleniu:
1) Wójt,
2) So³tys,
3) osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu
Wiejskim,
4) osoba, której interes prawny zosta³ uchwa³¹ tak¹
naruszony.
3. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê ze stanowiskiem So³tysa.

Uchwala siê Statut So³ectwa Rybno stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 44
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic i nazwy decyduje Rada Gminy
zgodnie zapisami § 69 Statutu Gminy Gniewino.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VI/36/90 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 1990 r. ze zm. Uchwa³a Nr RG
XVII/121/92 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia
1992 r.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/60/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
STATUT
SO£ECTWA RYBNO

§ 45
Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy z inicjatywy:
1) Zebrania Wiejskiego,
2) Rady Gminy,
3) Wójta.
§ 46
W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ectwa
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy Gniewino oraz inne uchwa³y i zarz¹dzenia organów Gminy.
§ 47
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Statut so³ectwa okreœla:
1) nazwê i obszar so³ectwa,
2) organizacjê i zakres dzia³ania organów so³ectwa,
3) zasady i tryb wyboru oraz odwo³ywania organów so³ectwa,
4) zasady gospodarowania maj¹tkiem i mieniem powierzonym so³ectwu,
5) zasady gospodarki finansowej so³ectwa,
6) zasady i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
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§2
Sformu³owania u¿yte w niniejszym statucie oznaczaj¹:
1) Gmina – Gminê Gniewino,
2) So³ectwo – So³ectwo Rybno,
3) So³tys – So³tysa So³ectwa Rybno,
4) Rada So³ecka – Radê So³eck¹ So³ectwa Rybno,
5) Rada Gminy – Radê Gminy Gniewino,
6) Wójt – Wójta Gminy Gniewino,
7) Urz¹d Gminy – Urz¹d Gminy Gniewino,
8) Statut – Statut So³ectwa Rybno.
§3
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, powo³an¹ i dzia³aj¹c¹ na prawnej podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
2) uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Gniewino z póŸn. zm.,
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.),
4) niniejszego Statutu.
2. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w
realizacji zadañ Gminy.
ROZDZIA£ II
NAZWA I OBSZAR SO£ECTWA
§4
1. Nazwa jednostki pomocniczej Gminy brzmi: So³ectwo
Rybno.
2. Ogó³ mieszkañców So³ectwa stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.
§5
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœci: Rybno, Rybienko.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SO£ECTWA
§6
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie sk³adaj¹ce siê ze sta³ych, pe³noletnich mieszkañców So³ectwa (organ uchwa³odawczy),
2) So³tys (organ wykonawczy).
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ sta³e lub doraŸne komisje do okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot
ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy. Komisja jest spo³ecznym organem opiniodawczym Zebrania Wiejskiego.
4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata. So³tys
i Rada So³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

5. Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
6. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoœci, kolegialnoœci i jawnoœci.
7. Dzia³alnoœæ organów So³ectwa winna byæ na bie¿¹co dokumentowana.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§7
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) rozpatrywanie spraw publicznych o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿onych przepisami prawa i
uchwa³ami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów,
2) reprezentowanie interesów mieszkañców So³ectwa
przed w³adzami Gminy oraz innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie So³ectwa w ramach kompetencji,
3) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój So³ectwa,
4) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym So³ectwa wszystkich jego mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
7) inspirowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej dla mieszkañców bêd¹cych w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
8) upowszechnianie kultury,
9) wspó³dzia³anie w utrzymywaniu porz¹dku, spokoju i
czystoœci.
§8
Zadania okreœlone w § 7 Zebranie Wiejskie realizuje
w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³ Rady Gminy, dotycz¹cych spraw o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
6) ustalanie zadañ dla So³tysa i Rady So³eckiej do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§9
Zebranie Wiejskie opiniuje w czêœci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy
projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) programów gospodarczych Gminy,
4) przepisów prawa miejscowego,
5) innych uchwa³, o zaopiniowanie których zwróci siê
w³aœciwy organ Gminy.
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§ 10
Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie planu wydatków œrodków So³ectwa ujêtych w bud¿ecie Gminy,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych sk³adanych
przez So³tysa,
5) opiniowanie w sprawach rzeczowych i maj¹tkowych
dotycz¹cych mienia gminnego znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,
6) konsultowanie utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia So³ectwa oraz nadania statutu So³ectwa,
7) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy,
8) okreœlania przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu.
§ 11
1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.
2. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy,
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w punktach 1–3,
5) udzia³u w g³osowaniu, z zastrze¿eniem § 30 ust. 1
niniejszego Statutu,
6) zg³aszania kandydatur na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 12
Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do publicznej wiadomoœci w sposób przyjêty w So³ectwie przynajmniej na 7 dni przed dat¹ zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 14 dni od zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawieraæ:
1) okreœlenie inicjatora zebrania,
2) okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad.

5. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków, opinii poprzedniego zebrania. Sprawozdanie
sk³ada So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
Ka¿de Zebranie Wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na
liczbê bior¹cych w nim udzia³ mieszkañców So³ectwa,
o ile zostali prawid³owo o nim zawiadomieni zgodnie z
wymogami Statutu.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 1) i 2)
otwiera So³tys i przewodniczy jego obradom. So³tysa mo¿e w tych zadaniach zastêpowaæ upowa¿niony przez niego cz³onek Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 3)
otwiera przewodnicz¹cy Rady Gminy lub Wójt i przewodniczy jego obradom. W zadaniach tych przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta zastêpowaæ mo¿e
upowa¿niony przez nich odpowiednio radny lub pracownik Urzêdu Gminy.
3. Do zadañ przewodnicz¹cego obradom Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) prowadzenie obrad,
2) zapewnianie obs³ugi techniczno–biurowej zebrania i czuwanie nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z
niego protoko³u,
3) decydowanie o kolejnoœci zabierania g³osu przez
poszczególnych mówców,
4) okreœlanie czasu wyst¹pienia jednego mówcy, je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ,
5) udzielanie i odbieranie g³osu poszczególnym mówcom,
6) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad,
7) przeprowadzanie g³osowania i niezw³oczne og³aszanie jego wyników,
8) w razie potrzeby zarz¹dzanie powo³ania komisji
skrutacyjnej w celu przeprowadzenia g³osowania
tajnego,
9) czuwanie nad zachowaniem porz¹dku i spokoju
podczas obrad i g³osowania.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
5. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
7. W przypadku powstania trudnoœci z wywi¹zaniem
siê z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 6 So³tys winien zwróciæ siê o pomoc do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta, którzy wyznaczaj¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy b¹dŸ jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 16
1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce zebrania,
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2) imiê i nazwisko oraz funkcjê przewodnicz¹cego
obradom,
3) imiê i nazwisko protokolanta,
4) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych wniosków,
8) uchwa³y przyjête podczas zebrania,
9) podpis przewodnicz¹cego obradom oraz protokolanta.
2. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoœci.
3. Uchwa³y i wnioski z zebrania So³tys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od zebrania.
4. Uchwa³y i wnioski z zebrania Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.

§ 21
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawrzeæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e równie¿ podejmowaæ wspólne
uchwa³y.
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 22

1. Uchwa³y i wnioski z Zebrania Wiejskiego Wójt zgodnie ze swoimi kompetencjami za³atwia we w³asnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy, o ile nie naruszaj¹ one interesów Gminy i
s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie
ich obradom,
3) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, organizowanie pracy Rady So³eckiej,
6) organizowanie pracy mieszkañców przy realizacji wspólnych zadañ na rzecz So³ectwa,
7) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w So³ectwie,
8) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa,
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
10) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku,
11) bie¿¹ce sygnalizowanie Wójtowi istotnych problemów So³ectwa,
12) inkaso podatków stanowi¹cych dochód Gminy na
podstawie odrêbnej uchwa³y Rady Gminy.
13) prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
a) Statut,
b) uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
c) protoko³y z zebrañ wiejskich zwo³ywanych zgodnie z § 12 pkt 1) i 2) oraz protoko³y z posiedzeñ
Rady So³eckiej,
d) sprawozdania z realizacji swoich zadañ,
14) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
15) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.

§ 20

§ 23

Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych
innych osób, albo z ¿¹daniem dopuszczenia do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawiaj¹ za tym interesy spo³eczne mieszkañców So³ectwa.

1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. So³tys jest zobowi¹zany do wspó³dzia³ania z radnymi, klubami radnych i komisjami Rady Gminy.

§ 17
W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójt wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.
§ 18
1. O ile ustawy lub Statut nie stanowi¹ inaczej uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszoœæ
g³osów oznacza, ¿e liczba g³osów "za" jest wiêksza
od liczby g³osów "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych
siê nie bierze siê pod uwagê.
2. W szczególnych przypadkach Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
3. Uchwa³y s¹ numerowane wed³ug kolejnoœci podejmowania.
4. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad i og³asza
je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 19
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§ 24
1. So³tys odpowiada za swoj¹ dzia³alnoœæ przed Zebraniem Wiejskim.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada przynajmniej raz w roku informacje o swej dzia³alnoœci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym
4. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów
podró¿y s³u¿bowej.
5. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich cz³onkom Rady So³eckiej bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub
zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
6. Wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do pracy organom So³ectwa dla realizacji zadañ okreœlonych
Statutem zabezpiecza Wójt w ramach œrodków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie Gminy.
§ 25
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
So³tysa. Rada So³ecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.
3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3–5 osób wybranych przez
Zebranie Wiejskie.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miar¹
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³y
podjêtej wiêkszoœci¹ g³osów.
6. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
§ 26
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoœci:
1) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
2) podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
i podzia³u œrodków finansowych So³ectwa,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
zebrania,
4) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów pracy,
5) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
6) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
7) sk³adanie Zebraniu Wiejskiemu w uzgodnieniu z So³tysem propozycji dotycz¹cych udzia³u spo³ecznoœci
wiejskiej w postêpowaniu administracyjnym,
8) zbieranie wniosków mieszkañców w sprawach So³ectwa,
9) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.

ROZDZIA£ IV
TRYB WYBORU I ODWO£ANIA SO£TYSA I RADY
SO£ECKIEJ
§ 27
1. Wybory So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej na now¹
kadencjê zarz¹dza Wójt, zwo³uj¹c w tym celu Zebranie Wiejskie okreœlaj¹c jego termin i miejsce.
2. Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej na now¹ kadencjê
podaje siê do wiadomoœci mieszkañców So³ectwa w
trybie okreœlonym w niniejszym Statucie.
§ 28
Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoœci przez uczestników zebrania.
§ 29
1. Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona otwiera i
prowadzi Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza
siê wybory oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów
Statutu.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych spoœród uczestników zebrania. Komisja wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ:
1) osoby kandyduj¹ce na So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej,
2) ma³¿onkowie, wstêpni, zstêpni i rodzeñstwo kandydatów na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
5. Karty do g³osowania opatrzone pieczêci¹ Wójta lub
pieczêci¹ So³tysa w przypadku wyborów cz³onków
Rady So³eckiej w czasie trwania kadencji, zawieraj¹ umieszczone w porz¹dku alfabetycznym nazwiska zg³oszonych kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowe lub nie opatrzone odpowiedni¹ pieczêci¹.
7. Za niewa¿ny uwa¿a siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” przy wiêkszej liczbie
kandydatów ni¿ miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „x” przy ¿adnym kandydacie.
8. Protokó³ z przeprowadzonych wyborów podpisuj¹
cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
9. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje protokó³ Wójtowi w terminie 7 dni.
§ 30
1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 84

Poz. 1316

— 5820 —

2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy sta³y mieszkaniec So³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ oddzielnie. W pierwszej kolejnoœci przeprowadza
siê g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa, w drugiej – wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 31
1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów o wyniku g³osowania rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisjê skrutacyjn¹.
§ 32
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹
byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) naruszaj¹ przepisy o gospodarce finansowej, przejawiaj¹ niegospodarnoœæ,
4) dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców So³ectwa.
2. Z pisemnym wnioskiem o odwo³anie mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa w liczbie co najmniej 1/4
uprawnionych do g³osowania,
2) organy Gminy.
3. Uchwa³a o odwo³aniu z funkcji podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego (je¿eli uczestniczy
w zebraniu) w g³osowaniu tajnym i wymaga dla swej
wa¿noœci zwyk³ej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
§ 33
1. W przypadku odwo³ania, utraty prawa wybieralnoœci
lub braku tego prawa w dniu wyborów, a tak¿e w razie zrzeczenia siê funkcji So³tysa b¹dŸ jego œmierci,
w terminie 30 dni Wójt zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza So³tys na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o
tym Wójta, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji wszystkich
cz³onków Rady So³eckiej Wójt zarz¹dza wybory w
terminie 30 dni.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA MAJ¥TKIEM I MIENIEM POWIERZONYM SO£ECTWU
§ 34
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym Statutem
oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn na jego
rzecz.

2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
3. Bezpoœredni bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem
przez organy So³ectwa zadañ w zwi¹zku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Wójt.
§ 35
Zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym. Do zwyk³ego zarz¹du nie zalicza siê takich czynnoœci jak:
zbywanie, obci¹¿anie nieruchomoœci, zaci¹ganie kredytów, po¿yczek, czynienie darowizn.
§ 36
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 35,
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 35 na konserwacjê i remonty
sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
2. W sprawach okreœlonych w ust. 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
3. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez
niego upowa¿nionej.
ROZDZIA£ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 37
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
Statutem.
§ 38
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy:
1) dochody realizowane przez So³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane przez organy so³ectwa s¹
wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
ust. 1 organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ
zasad gospodarki finansowej Gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego So³ectwo
wydatkuje przydzielane mu œrodki na cele w niej okreœlone.
5. Œrodki So³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób
celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy So³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o finansach publicz-
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nych, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 39
1. Rada Gminy okreœla corocznie w bud¿ecie Gminy
wysokoœæ œrodków na realizacjê zadañ So³ectwa.
2. W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w
terminie okreœlonym w odrêbnej uchwale Rady Gminy (procedura uchwalania bud¿etu) przedk³ada Wójtowi plan finansowy dochodów i wydatków na rok
nastêpny.
3. Wielkoœæ œrodków dla So³ectwa ustala siê w oparciu
o liczbê mieszkañców wed³ug stanu na dzieñ 30
czerwca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i zatwierdzon¹ przez Radê Gminy.
ROZDZIA£ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 40
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 41
1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹
organy Gminy.
2. Dzia³alnoœæ finansowa So³ectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarbnika Gminy, który przedk³ada w tym zakresie
informacjê Wójtowi.
§ 42
1. Organy nadzoru maj¹ prawo do:
1) ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
2) dokonywania wizytacji,
3) uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady So³eckiej bez prawa g³osowania
oraz biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o jakich mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§ 43
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
2. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mog¹ wyst¹piæ w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o
jej uchwaleniu:
1) Wójt,
2) So³tys,
3) osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu
Wiejskim,
4) osoba, której interes prawny zosta³ uchwa³¹ tak¹
naruszony.

3. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê ze stanowiskiem So³tysa.
ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 44
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic i nazwy decyduje Rada Gminy
zgodnie zapisami § 69 Statutu Gminy Gniewino.
§ 45
Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy z inicjatywy:
1) Zebrania Wiejskiego,
2) Rady Gminy,
3) Wójta.
§ 46
W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ectwa
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy Gniewino oraz inne uchwa³y i zarz¹dzenia organów Gminy.
§ 47
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1317
UCHWA£A Nr VI/61/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie nadania Statutu So³ectwa Tadzino
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 z dnia
10 paŸdziernika 2006 r. ze zmian¹: Uchwa³a Nr IV/31/
2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 19 stycznia 2007 r.
Rada Gminy Gniewino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut So³ectwa Tadzino stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr VI/36/90 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 listopada 1990 r. ze zm. Uchwa³a Nr RG
XVII/121/92 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia
1992 r.
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§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/61/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 23 lutego 2007 r.
STATUT
SO£ECTWA TADZINO
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Statut so³ectwa okreœla:
1) nazwê i obszar so³ectwa,
2) organizacjê i zakres dzia³ania organów so³ectwa,
3) zasady i tryb wyboru oraz odwo³ywania organów so³ectwa,
4) zasady gospodarowania maj¹tkiem i mieniem powierzonym so³ectwu,
5) zasady gospodarki finansowej so³ectwa,
6) zasady i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów so³ectwa.
§2
Sformu³owania u¿yte w niniejszym statucie oznaczaj¹:
1) Gmina – Gminê Gniewino,
2) So³ectwo – So³ectwo Tadzino,
3) So³tys – So³tysa So³ectwa Tadzino,
4) Rada So³ecka – Radê So³eck¹ So³ectwa Tadzino,
5) Rada Gminy – Radê Gminy Gniewino,
6) Wójt – Wójta Gminy Gniewino,
7) Urz¹d Gminy – Urz¹d Gminy Gniewino,
8) Statut – Statut So³ectwa Tadzino.
§3
1. So³ectwo jest terytorialn¹ jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, powo³an¹ i dzia³aj¹c¹ na prawnej podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
2) uchwa³y Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Gniewino z póŸn. zm.,
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.),
4) niniejszego Statutu.
2. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w
realizacji zadañ Gminy.

ROZDZIA£ II
NAZWA I OBSZAR SO£ECTWA
§4
1. Nazwa jednostki pomocniczej Gminy brzmi: So³ectwo
Tadzino.
2. Ogó³ mieszkañców So³ectwa stanowi samorz¹d
mieszkañców wsi.
§5
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje miejscowoœci: Tadzino, P³aczewo.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SO£ECTWA
§6
1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie sk³adaj¹ce siê ze sta³ych, pe³noletnich mieszkañców So³ectwa (organ uchwa³odawczy),
2) So³tys (organ wykonawczy).
2. Dzia³alnoœæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ sta³e lub doraŸne komisje do okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot
ich dzia³ania oraz sk³ad osobowy. Komisja jest spo³ecznym organem opiniodawczym Zebrania Wiejskiego.
4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata. So³tys
i Rada So³ecka pe³ni¹ swoje obowi¹zki do czasu wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.
5. Dzia³alnoœæ w organach so³eckich ma charakter spo³eczny.
6. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoœci, kolegialnoœci i jawnoœci.
7. Dzia³alnoœæ organów So³ectwa winna byæ na bie¿¹co dokumentowana.
ZEBRANIE WIEJSKIE
§7
Do zadañ Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) rozpatrywanie spraw publicznych o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿onych przepisami prawa i
uchwa³ami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów,
2) reprezentowanie interesów mieszkañców So³ectwa
przed w³adzami Gminy oraz innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie So³ectwa w ramach kompetencji,
3) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój So³ectwa,
4) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym So³ectwa wszystkich jego mieszkañców,
5) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
6) inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
7) inspirowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej i pomocy s¹siedzkiej dla mieszkañców bêd¹cych w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
8) upowszechnianie kultury,
9) wspó³dzia³anie w utrzymywaniu porz¹dku, spokoju i
czystoœci.
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§8
Zadania okreœlone w § 7 Zebranie Wiejskie realizuje
w szczególnoœci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³ Rady Gminy, dotycz¹cych spraw o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza
mo¿liwoœci mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
6) ustalanie zadañ dla So³tysa i Rady So³eckiej do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§9
Zebranie Wiejskie opiniuje w czêœci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy
projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) programów gospodarczych Gminy,
4) przepisów prawa miejscowego,
5) innych uchwa³, o zaopiniowanie których zwróci siê
w³aœciwy organ Gminy.
§ 10
Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie planu wydatków œrodków So³ectwa ujêtych w bud¿ecie Gminy,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych sk³adanych
przez So³tysa,
5) opiniowanie w sprawach rzeczowych i maj¹tkowych
dotycz¹cych mienia gminnego znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,
6) konsultowanie utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia So³ectwa oraz nadania statutu So³ectwa,
7) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy,
8) okreœlania przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu.
§ 11
1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.
2. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,

2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad,
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy,
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w punktach 1–3,
5) udzia³u w g³osowaniu, z zastrze¿eniem § 30 ust. 1
niniejszego Statutu,
6) zg³aszania kandydatur na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 12
Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
§ 13
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys podaje
do publicznej wiadomoœci w sposób przyjêty w So³ectwie przynajmniej na 7 dni przed dat¹ zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 14 dni od zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póŸniejszy.
4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawieraæ:
1) okreœlenie inicjatora zebrania,
2) okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) proponowany porz¹dek obrad.
5. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków, opinii poprzedniego zebrania. Sprawozdanie
sk³ada So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
Ka¿de Zebranie Wiejskie jest wa¿ne bez wzglêdu na
liczbê bior¹cych w nim udzia³ mieszkañców So³ectwa,
o ile zostali prawid³owo o nim zawiadomieni zgodnie z
wymogami Statutu.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 1) i 2)
otwiera So³tys i przewodniczy jego obradom. So³tysa mo¿e w tych zadaniach zastêpowaæ upowa¿niony przez niego cz³onek Rady So³eckiej.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ane zgodnie z § 12 pkt 3)
otwiera przewodnicz¹cy Rady Gminy lub Wójt i przewodniczy jego obradom. W zadaniach tych przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta zastêpowaæ mo¿e
upowa¿niony przez nich odpowiednio radny lub pracownik Urzêdu Gminy.
3. Do zadañ przewodnicz¹cego obradom Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) prowadzenie obrad,
2) zapewnianie obs³ugi techniczno–biurowej zebrania i czuwanie nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z
niego protoko³u,
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3) decydowanie o kolejnoœci zabierania g³osu przez
poszczególnych mówców,
4) okreœlanie czasu wyst¹pienia jednego mówcy, je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ,
5) udzielanie i odbieranie g³osu poszczególnym mówcom,
6) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad,
7) przeprowadzanie g³osowania i niezw³oczne og³aszanie jego wyników,
8) w razie potrzeby zarz¹dzanie powo³ania komisji
skrutacyjnej w celu przeprowadzenia g³osowania
tajnego,
9) czuwanie nad zachowaniem porz¹dku i spokoju
podczas obrad i g³osowania.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
5. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu.
7. W przypadku powstania trudnoœci z wywi¹zaniem
siê z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 6 So³tys winien zwróciæ siê o pomoc do przewodnicz¹cego Rady Gminy lub Wójta, którzy wyznaczaj¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy b¹dŸ jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 16
1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê i miejsce zebrania,
2) imiê i nazwisko oraz funkcjê przewodnicz¹cego
obradom,
3) imiê i nazwisko protokolanta,
4) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalanych wniosków,
8) uchwa³y przyjête podczas zebrania,
9) podpis przewodnicz¹cego obradom oraz protokolanta.
2. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoœci.
3. Uchwa³y i wnioski z zebrania So³tys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od zebrania.
4. Uchwa³y i wnioski z zebrania Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
5. Ka¿dy mieszkaniec Gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
§ 17
W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowaniu materia³ów i w organizacji zadañ Wójt wyznacza pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.

§ 18
1. O ile ustawy lub Statut nie stanowi¹ inaczej uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszoœæ
g³osów oznacza, ¿e liczba g³osów "za" jest wiêksza
od liczby g³osów "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych
siê nie bierze siê pod uwagê.
2. W szczególnych przypadkach Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania.
3. Uchwa³y s¹ numerowane wed³ug kolejnoœci podejmowania.
4. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad i og³asza
je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 19
1. Uchwa³y i wnioski z Zebrania Wiejskiego Wójt zgodnie ze swoimi kompetencjami za³atwia we w³asnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy, o ile nie naruszaj¹ one interesów Gminy i
s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§ 20
Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych
innych osób, albo z ¿¹daniem dopuszczenia do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawiaj¹ za tym interesy spo³eczne mieszkañców So³ectwa.
§ 21
Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawrzeæ porozumienia okreœlaj¹ce zakres i sposób wykonania
wspólnych zadañ, mo¿e równie¿ podejmowaæ wspólne
uchwa³y.
SO£TYS I RADA SO£ECKA
§ 22
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie
ich obradom,
3) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
4) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
5) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego, organizowanie pracy Rady So³eckiej,
6) organizowanie pracy mieszkañców przy realizacji wspólnych zadañ na rzecz So³ectwa,
7) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoœci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków
¿ycia w So³ectwie,
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8) gospodarowanie maj¹tkiem So³ectwa,
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez Wójta,
10) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym œrodowisku,
11) bie¿¹ce sygnalizowanie Wójtowi istotnych problemów So³ectwa,
12) inkaso podatków stanowi¹cych dochód Gminy na
podstawie odrêbnej uchwa³y Rady Gminy.
13) prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
a) Statut,
b) uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
c) protoko³y z zebrañ wiejskich zwo³ywanych zgodnie z § 12 pkt 1) i 2) oraz protoko³y z posiedzeñ
Rady So³eckiej,
d) sprawozdania z realizacji swoich zadañ,
14) informowanie mieszkañców So³ectwa w sposób
zwyczajowo przyjêty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i So³ectwa,
15) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
§ 23
1. So³tys nie bêd¹cy radnym bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
3. So³tys jest zobowi¹zany do wspó³dzia³ania z radnymi, klubami radnych i komisjami Rady Gminy.
§ 24
1. So³tys odpowiada za swoj¹ dzia³alnoœæ przed Zebraniem Wiejskim.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada przynajmniej raz w roku informacje o swej dzia³alnoœci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym
4. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów
podró¿y s³u¿bowej.
5. Rada Gminy mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich cz³onkom Rady So³eckiej bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub
zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
6. Wszelkie materia³y biurowe niezbêdne do pracy organom So³ectwa dla realizacji zadañ okreœlonych
Statutem zabezpiecza Wójt w ramach œrodków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie Gminy.
§ 25
1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
So³tysa. Rada So³ecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.
3. Rada So³ecka sk³ada siê z 3–5 osób wybranych przez
Zebranie Wiejskie.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miar¹
potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

5. Rada So³ecka wyra¿a stanowisko w formie uchwa³y
podjêtej wiêkszoœci¹ g³osów.
6. Na zebraniach wiejskich So³tys sk³ada informacje o
dzia³alnoœci Rady So³eckiej.
§ 26
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoœci:
1) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ectwa i jego mieszkañców,
2) podejmowanie inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
i podzia³u œrodków finansowych So³ectwa,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem
zebrania,
4) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów pracy,
5) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji zadañ
samorz¹du,
6) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
7) sk³adanie Zebraniu Wiejskiemu w uzgodnieniu z So³tysem propozycji dotycz¹cych udzia³u spo³ecznoœci
wiejskiej w postêpowaniu administracyjnym,
8) zbieranie wniosków mieszkañców w sprawach So³ectwa,
9) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organizacjami spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
ROZDZIA£ IV
TRYB WYBORU I ODWO£ANIA SO£TYSA I RADY
SO£ECKIEJ
§ 27
1. Wybory So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej na now¹
kadencjê zarz¹dza Wójt, zwo³uj¹c w tym celu Zebranie Wiejskie okreœlaj¹c jego termin i miejsce.
2. Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej na now¹ kadencjê
podaje siê do wiadomoœci mieszkañców So³ectwa w
trybie okreœlonym w niniejszym Statucie.
§ 28
Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy
obecnoœci przez uczestników zebrania.
§ 29
1. Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona otwiera i
prowadzi Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza
siê wybory oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów
Statutu.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych spoœród uczestników zebrania. Komisja wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego.
3. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ:
1) osoby kandyduj¹ce na So³tysa lub cz³onka Rady
So³eckiej,
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2) ma³¿onkowie, wstêpni, zstêpni i rodzeñstwo kandydatów na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
5. Karty do g³osowania opatrzone pieczêci¹ Wójta lub
pieczêci¹ So³tysa w przypadku wyborów cz³onków
Rady So³eckiej w czasie trwania kadencji, zawieraj¹ umieszczone w porz¹dku alfabetycznym nazwiska zg³oszonych kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowe lub nie opatrzone odpowiedni¹ pieczêci¹.
7. Za niewa¿ny uwa¿a siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowania postawiono znak „x” przy wiêkszej liczbie
kandydatów ni¿ miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „x” przy ¿adnym kandydacie.
8. Protokó³ z przeprowadzonych wyborów podpisuj¹
cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
9. Przewodnicz¹cy zebrania przekazuje protokó³ Wójtowi w terminie 7 dni.

3. Uchwa³a o odwo³aniu z funkcji podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego (je¿eli uczestniczy
w zebraniu) w g³osowaniu tajnym i wymaga dla swej
wa¿noœci zwyk³ej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.

§ 30

1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym Statutem
oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn na jego
rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
3. Bezpoœredni bie¿¹cy nadzór nad wykonywaniem
przez organy So³ectwa zadañ w zwi¹zku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Wójt.

1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹
w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy sta³y mieszkaniec So³ectwa posiadaj¹cy bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ oddzielnie. W pierwszej kolejnoœci przeprowadza
siê g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa, w drugiej – wybory cz³onków Rady So³eckiej.
§ 31
1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
2. Je¿eli kilku kandydatów uzyska³o równ¹ iloœæ g³osów o wyniku g³osowania rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisjê skrutacyjn¹.
§ 32
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹
byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli:
1) nie wykonuj¹ swych obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) naruszaj¹ przepisy o gospodarce finansowej, przejawiaj¹ niegospodarnoœæ,
4) dopuœcili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii mieszkañców So³ectwa.
2. Z pisemnym wnioskiem o odwo³anie mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa w liczbie co najmniej 1/4
uprawnionych do g³osowania,
2) organy Gminy.

§ 33
1. W przypadku odwo³ania, utraty prawa wybieralnoœci
lub braku tego prawa w dniu wyborów, a tak¿e w razie zrzeczenia siê funkcji So³tysa b¹dŸ jego œmierci,
w terminie 30 dni Wójt zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza So³tys na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o
tym Wójta, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. W przypadku odwo³ania lub rezygnacji wszystkich
cz³onków Rady So³eckiej Wójt zarz¹dza wybory w
terminie 30 dni.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA MAJ¥TKIEM I MIENIEM POWIERZONYM SO£ECTWU
§ 34

§ 35
Zarz¹dzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym. Do zwyk³ego zarz¹du nie zalicza siê takich czynnoœci jak:
zbywanie, obci¹¿anie nieruchomoœci, zaci¹ganie kredytów, po¿yczek, czynienie darowizn.
§ 36
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 35,
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 35 na konserwacjê i remonty
sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
2. W sprawach okreœlonych w ust. 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
3. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez
niego upowa¿nionej.
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ROZDZIA£ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA

nika Gminy, który przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.

§ 37

§ 42

So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
Statutem.

1. Organy nadzoru maj¹ prawo do:
1) ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa,
2) dokonywania wizytacji,
3) uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady So³eckiej bez prawa g³osowania
oraz biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o jakich mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

§ 38
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy:
1) dochody realizowane przez So³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane przez organy so³ectwa s¹
wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
ust. 1 organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ
zasad gospodarki finansowej Gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego So³ectwo
wydatkuje przydzielane mu œrodki na cele w niej okreœlone.
5. Œrodki So³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób
celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy So³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 39
1. Rada Gminy okreœla corocznie w bud¿ecie Gminy
wysokoœæ œrodków na realizacjê zadañ So³ectwa.
2. W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w
terminie okreœlonym w odrêbnej uchwale Rady Gminy (procedura uchwalania bud¿etu) przedk³ada Wójtowi plan finansowy dochodów i wydatków na rok
nastêpny.
3. Wielkoœæ œrodków dla So³ectwa ustala siê w oparciu
o liczbê mieszkañców wed³ug stanu na dzieñ 30
czerwca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i zatwierdzon¹ przez Radê Gminy.
ROZDZIA£ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 40

§ 43
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
2. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mog¹ wyst¹piæ w terminie 30 dni od powziêcia wiadomoœci o
jej uchwaleniu:
1) Wójt,
2) So³tys,
3) osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu
Wiejskim,
4) osoba, której interes prawny zosta³ uchwa³¹ tak¹
naruszony.
3. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê ze stanowiskiem So³tysa.
ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 44
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic i nazwy decyduje Rada Gminy
zgodnie zapisami § 69 Statutu Gminy Gniewino.
§ 45
Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy z inicjatywy:
1) Zebrania Wiejskiego,
2) Rady Gminy,
3) Wójta.
§ 46

Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ectwa
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy Gniewino oraz inne uchwa³y i zarz¹dzenia organów Gminy.

§ 41

§ 47

1. Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹
organy Gminy.
2. Dzia³alnoœæ finansowa So³ectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarb-

Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W GDAÑSKU
z dnia 16 kwietnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W GDAÑSKU
z dnia 16 kwietnia 2007 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Stary Targ przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia
2007 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta
Helu przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2007 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, z póŸn. zm. 1) Komisarz Wyborczy w Gdañsku podaje do publicznej wiadomoœci wyniki wyborów
uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Stary Targ przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2007 r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spoœród 3 kandydatów zg³oszonych na 3 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionych do g³osowania by³o 935 osób.
E. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano
karty do g³osowania) 195 wyborców, to jest 20,86%
uprawnionych do g³osowania.
F. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 195.
G.G³osów wa¿nych oddano 192, to jest 98,46% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
H. G³osów niewa¿nych oddano 3, to jest 1,54% ogólnej liczby g³osów oddanych.
II
Wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 4, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 195.
D. G³osów wa¿nych oddano 192.
E. Radnym zosta³ wybrany:
z listy nr 3 KWW – WSPÓLNA SPRAWA
1) DZIUBCZYK S³awomir Andrzej
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, z póŸn. zm. 1) Komisarz Wyborczy w Gdañsku podaje do publicznej wiadomoœci wyniki wyborów
uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta Helu przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2007 r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spoœród 2 kandydatów zg³oszonych na 2 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionych do g³osowania by³o 216 osób.
E. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano
karty do g³osowania) 62 wyborców, to jest 28,70%
uprawnionych do g³osowania.
F. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 62.
G.G³osów wa¿nych oddano 61, to jest 98,39% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
H. G³osów niewa¿nych oddano 1, to jest 1,61% ogólnej liczby g³osów oddanych.
II
Wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 13, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 62.
D. G³osów wa¿nych oddano 61.
E. Radnym zosta³ wybrany:
z listy nr 2 KWW "HEL 2020"
1) ZAB£OCKI Mateusz Grzegorz
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Katarzyna Jankowska – Józefiak

Komisarz Wyborczy
Katarzyna Jankowska – Józefiak
1
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.
1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz.
1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.
1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz.
1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592.
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1320
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W GDAÑSKU
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Redzie przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia
2007 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, z póŸn. zm. 1) Komisarz Wyborczy w Gdañsku podaje do publicznej wiadomoœci wyniki wyborów
uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Redzie przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2007 r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spoœród 4 kandydatów zg³oszonych na 4 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionych do g³osowania by³o 833 osób.
E. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano
karty do g³osowania) 110 wyborców, to jest 13,21%
uprawnionych do g³osowania.

Poz. 1320

F. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 110.
G.G³osów wa¿nych oddano 110, to jest 100,00% ogólnej liczby g³osów oddanych.
H. G³osów niewa¿nych oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby g³osów oddanych.
II
Wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 13, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 110.
D. G³osów wa¿nych oddano 110.
E. Radnym zosta³ wybrany:
z listy nr 4 KWW JERZEGO KOSKA
1) KOSKA Jerzy Piotr
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Katarzyna Jankowska – Józefiak
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,
Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592.
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