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2269
UCHWA£A Nr XXV/156/2003 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w Przemierowie - dzia³ka nr 24/8 - Osiedle Akademii Rolniczej, czeæ B
Na podstawie art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 z póniejszymi zmianami)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) Rada Gminy Tamowo Podgórne uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w Przemierowie - dzia³ka nr 24/8 - Osiedle Akademii Rolniczej, czeæ B.
§2. Plan obejmuje czêæ dzia³ki 15Ac o powierzchni 1,1320
ha, która po³o¿ona jest w Swadzimiu w gminie Tamowo
Podgórne. Projektowany teren znajduje siê w pó³nocno wschodniej czêci lasu w Swadzimiu, przy ulicy Wysogotowskiej na przed³u¿eniu ulicy Lenej w Przemierowie. Granice
planu okrelone zosta³y na rysunku planu.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren lasu ZL,
2) tereny dróg dojazdowych - publicznych K-D,
3) zasady uzbrojenia terenu.
§4. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania - uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
3) oznaczenia okrelaj¹ce podstawowe przeznaczenie terenu: ZL, K-D.

§5. 1. Wyznacza siê teren lasu na obszarach oznaczonych
na rysunku planu symbolem ZL.
2. Teren obejmuje istniej¹cy las mieszany, który nale¿y
do du¿ego kompleksu lenego po zachodniej stronie Przernierowa. Las nale¿y bezwzglêdnie chroniæ i pielêgnowaæ.
§6. 1. Na rysunku planu wyznaczono tereny pod drogi
dojazdowe publiczne.
2. W planie wyznaczono:
1) drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem
K-D:
-

Droga 1K-D, szerokoæ pasa drogowego wynosi minimum 10,0 m.

-

Droga 2.K-D szerokoæ pasa 15,0 m.

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenu.
1. Uzbrojenie koliduj¹ce z wyznaczonymi terenami zainwestowania nale¿y zlikwidowaæ lub prze³o¿yæ na zasadach
okrelonych w warunkach technicznych. Dla obszarów
kolizyjnych uzbrojenia obowi¹zuje zakaz wykonywania
trwa³ych urz¹dzeñ terenowych, nasadzeñ do czasu likwidacji kolizji, niezale¿nie od tego, czy obszary te zosta³y
zaznaczone na rysunku planu.
§8. Trac¹ moc opracowania planistyczne w zakresie
sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
§9. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym w wysokoci 15%.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tamowo Podgórne.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku grzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka
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2270
UCHWA£A Nr XXIX/173/2004 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego
Krajobrazu i terenów przyleg³ych - Ceradz Kocielny - czeæ wschodnia
Na podstawie art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z póniejszymi zmianami)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717) i art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) oraz na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dn.
16.10.1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. nr 99 poz. 1079 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co nastêpuje:

4) podwy¿szenie procentu lesistoci przez wykup przez Gminê
terenów rolniczo ma³o produktywnych na cele realizacji
pasów wiatrochronnych, co winno byæ dostosowane do
mo¿liwoci bud¿etowych Gminy,

ROZDZIA£ I

8) zachowanie i ochrona bogatego na tym terenie dziedzictwa kulturowego w formie stwierdzonych archeologicznie
bardzo licznych stanowisk osadnictwa, pochodz¹cych
z kilku ubieg³ych tysi¹cleci,

Postanowienia ogólne
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów
przyleg³ych, czêci B - czêæ Ceradza Kocielnego.
2. Plan obejmuje obszar, który zosta³ okrelony szczegó³owo na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1. Obszar
uchwalenia planu stanowi czeæ obszaru Chronionego Krajobrazy, ustanowionego Uchwa³¹ Nr XL/305/97 Rady Gminy
Tarnowo Podgórne z dn. 18.03.1997 r. oraz tereny przyleg³e.
§2. 1. Tekst niniejszej Uchwa³y, okrela sposób realizacji
polityki przestrzennej gminy i regionu, dotycz¹cej ochrony
i rewaloryzacji zasobów rodowiska naturalnego obszaru
rynny jeziora Lusowskiego, doliny rzeki Samy i Strugi Jankowickiej.
2. Plan realizuje politykê przestrzenn¹ w zakresie przeznaczenia gruntów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy preferuj¹c dobro interesu publicznego.
§3. 1. Celem niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest:
1) wykonanie postulatów wynikaj¹cych ze studiów fizjograficznych przyrodniczych i lokalizacji umo¿liwiaj¹cych optymalne wspó³istnienie funkcji osadniczej i produkcji rolnej
z zachowaniem wartoci szeroko pojêtego krajobrazu,
2) zrównowa¿ony wzrost parcelacji u¿ytków rolnych na potrzeby zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej, której nadmierna intensywnoæ przekrela intencje za³o¿onych przez
Radê Gminy celów ochrony krajobrazu,
3) dostosowanie sieci drogowej do pe³nionej zró¿nicowanej
funkcji w warunkach chronionego krajobrazu,

5) wyznaczenie nowych terenów wiejskiego budownictwa
jednorodzinnego przy zachowaniu tradycyjnej przestrzennej koncepcji osadniczej,
6) wy³¹czenie produkcji zwierzêcej metodami przemys³owymi i masowymi (biogenetycznymi),
7) zachowanie osobliwoci geologiczno  topograficznych
charakterystycznych dla danej okolicy,

9) wprowadzenie zakazu realizacji obiektów wymienionych
w Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 wrzenia
2002 r. w sprawie rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych
kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko.
§4. Interpretacja u¿ytych okreleñ w tekcie.
1. Ilekroæ w niniejszej uchwale mowa o:
1) wsi - nale¿y przez to rozumieæ wie Ceradz Kocielny,
2) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Tamowo
Podgórne,
3) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,
4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu, stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
5) liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
linie okrelone t¹ nazw¹ w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym,
6) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ linie powszechnie okrelane t¹ nazwa w literaturze i dotychczasowych normatywach urbanistycznych,
7) obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszar wsi wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi,
8) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie terenu, które powinno przewa¿aæ na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
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9) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie terenu, które bêdzie uzupe³niaæ lub wzbogacaæ zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem podstawowym,
10) przeznaczeniem wy³¹cznym - nale¿y przez to rozumieæ,
¿e zakazane jest przeznaczenie danego obszaru na inne
cele ni¿ okrelone w uchwale,
11) ca³kowitym zakazie zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ zakaz przystêpowania do prac budowlanych
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
12) kondygnacji nadziemnej - rozumie siê przez to kondygnacjê budynku w ca³oci posadowionej ponad powierzchni¹ terenu,
13) ci¹gu pieszym  nale¿y przez to rozumieæ pas terenu
o szerokoci uzale¿nionej od jego funkcji, przeznaczony wy³¹cznie dla publicznego, ogólnodostêpnego ruchu pieszego,
14) gara¿u  nale¿y przez to rozumieæ pomieszczenie wolno
stoj¹ce lub wbudowane w bry³ê budynku, przeznaczone do przechowywania samochodów osobowych lub
osobowo-dostawczych,
15) pomieszczeniu lub budynku gospodarczym  lokale
i budynki o charakterze pomocniczym wzglêdem funkcji mieszkaniowej jak: drewutnie, szopy, magazyny na
narzêdzia, opa³, sprzêt sportowo- rekreacyjny, pomieszczenia na drobny inwentarz ¿ywy,
16) obiektach ma³ej architektury  nale¿y przez to rozumieæ obiekty okrelone t¹ nazw¹ w przepisach prawa
budowlanego,
2. Oznaczenia graficzne i symbole literowe zastosowane
w rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
oznaczaj¹ce przeznaczenie poszczególnych terenów, zawarte s¹ w objanieniach do tego za³¹cznika.
§5. 1. Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakazuje siê rozpoczêcia prac ziemnych w s¹siedztwie wystêpowania stanowisk archeologicznych bez nadzoru archeologiczno  konserwatorskiego.
§6. 1. W uchwale i w rysunku planu wprowadza siê
podzia³ powierzchni wsi na obszary funkcjonalne.
2. Zasiêg tych obszarów oznaczony jest rozgraniczaj¹c¹
lini¹ ci¹g³¹ na rysunku planu (Za³¹cznik Nr 1) oraz opisem
w tekcie uchwa³y.
ROZDZIA£ II
Infrastruktura
§7. Komunikacja drogowa
1. Na opracowanym obszarze wystêpuj¹ trzy rodzaje tras
komunikacji jezdnej:
1) droga powiatowa KDP nr 32165
-
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Tarnowo Podgórne  Jankowice  Ceradz Kocielny,

2) drogi gminne:
-

KDG Ceradz Kocielny  Kalwy,

-

KDG Ceradz Kocielny  Gaj Wielki,

-

KDG Ceradz Kocielny  Wiêckowice,

-

KDG Ceradz Kocielny  Grzebienisko,

3) drogi dojazdowe,
4) cie¿ki rowerowe,
5) turystyczne szlaki piesze.
§8. Kanalizacja.
1. Plan przewiduje odprowadzenie cieków sanitarnych do
oczyszczalni cieków na terenach ekstensywnej zabudowy
dopuszcza siê realizacjê szczelnych bezodp³ywowych zbiorników na nieczystoci p³ynne.
2. Na terenach intensywnej zabudowy, wprowadza siê bezwzglêdny zakaz oddania do u¿ytkowania wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych przed oddaniem do u¿ytku
w³aciwych dla nich odcinków kanalizacji sanitarnej.
3. Wprowadza siê ca³kowity zakaz odprowadzania do wód
powierzchniowych lub do gruntu nieoczyszczonych cieków deszczowych z placów i dróg manewrowych w obrêbie terenów aktywnoci gospodarczej.
4. Wprowadza siê zakaz mycia samochodów poza miejscami
przystosowanymi do odprowadzania cieków zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi.
§9. Zaopatrzenie w wodê.
1. Zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej. Dopuszcza
siê wykorzystanie istniej¹cych lub budowê nowych, indywidualnych ujêæ wody zgodnie z w³aciwymi przepisami
sanitarnymi i geologicznymi.
§10. Energetyka.
1. Sieæ gazowa.
Wsie Ceradz Kocielny i Jankowice nale¿¹ do obszarów
górniczych, utworzonych decyzj¹ Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa (pismo znak:
NEK220/24/97 z dnia 19.09.1997 r.).
Przez opracowany teren wsi przebiega:
1) gazoci¹g ekspedycyjny wysokiego cinienia M³odasko-Ceradz Kocielny o rednicy 133 mm., o cinieniu
6,4 MPa i g³êbokoci posadowienia 1,2 m., który wymaga strefy bezpieczeñstwa 15 m od osi gazoci¹gu,
2) trzy gazoci¹gi kopalniane, wysokocinieniowe o cinieniu wewnêtrznym powy¿ej 10,0 MPa, z odwiertów:
J2, J3 oraz J4; wszystkie trzy znajduj¹ siê w obrêbie
wsi Ceradz Kocielny,
3) gazoci¹g ekspedycyjny redniego cinienia M³odaskoJankowice-Ceradz Kocielny o r. 273 mm, cinieniu
wewnêtrznym 0,4 Mpa.
2. Sieæ elektryczna.
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Przedmiotowe wsie zaopatrywane s¹ w energiê elektryczn¹ z sieci napowietrznej wysokiego napiêcia za porednictwem transformatorów. Nie koliduj¹ one z istniej¹cym budownictwem. Dla przysz³ej zabudowy nale¿y
zabezpieczyæ teren pod stacje transformatorowe oraz sieci
zasilaj¹ce.
3. Wprowadza siê nakaz ogrzewania nowopowsta³ych budynków urz¹dzeniami wykorzystuj¹cymi gaz, lekkie oleje
opa³owe, energiê elektryczn¹ s³oneczn¹ lub inne odnawialne ród³a energii.
4. Dla istniej¹cych energetycznych sieci przesy³owych (gazowych i energetycznych) nale¿y zachowaæ strefy uci¹¿liwoci okrelone w przepisach szczególnych.
ROZDZIA£ III
Zasady i standardy kszta³towania zabudowy
§11. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce formy zabudowy mieszkaniowej:
1) ekstensywn¹:
-

siedliskow¹ - M1,

2) intensywn¹:
-
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jednorodzinn¹ - M2.

2. W ramach terenów zabudowy ekstensywnej dopuszcza siê prowadzenie dzia³alnoci agroturystycznej. Dzia³alnoæ agroturystyczna wymaga opinii Urzêdu Gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego terenu, architektury
i funkcjonalnoci.
3. Realizacjê ustaleñ planu dla terenów wymagaj¹cych
podzia³ów, oznaczonych symbolem M2, nale¿y poprzedziæ
sporz¹dzeniem koncepcji zagospodarowania przestrzennego,
zawieraj¹cej ustalenia wynikaj¹ce z niniejszej uchwa³y. Koncepcja powinna m.in. ustaliæ linie zabudowy, podzia³ na
dzia³ki budowlane i komunikacjê wewnêtrzn¹. Minimalna
odleg³oæ linii zabudowy od dróg wewnêtrznych - 5 m.
4. Realizacja ustaleñ planu wymaga scalenia dzia³ek do
minimalnej powierzchni okrelonej dla danego obszaru. Dla
dzia³ek scalonych, zakazuje siê wtórnych podzia³ów.
§12. 1. O ile dalsze przepisy niniejszej uchwa³y nie stanowi¹ inaczej ustala siê:
1) Dla terenów oznaczonych symbolem:
-

M1 - minimaln¹ powierzchniê dzia³ki - 3,0 ha, maksymalny procent zabudowy-10%,

-

M2 - minimaln¹ powierzchniê dzia³ki - 0,07 ha, maksymalny procent zabudowy-30%,

2) Maksymaln¹ wysokoæ zabudowy mieszkaniowej (ekstensywnej i intensywnej) - 2 kondygnacje naziemne, wliczaj¹c
w to poddasze u¿ytkowe,
3) Wolnostoj¹ce budynki gara¿owe i gospodarcze na terenach zabudowy mieszkaniowej - jednokondygnacyjne,
o powierzchni do 40 m2,

4) Spadziste kszta³towanie dachów budynków o nachyleniu
od 20 - 45°,
5) Nie dopuszcza siê do stosowania ogrodzenia pe³nego
w liniach rozgraniczaj¹cych od ci¹gów komunikacyjnych,
6) Jako przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - dopuszcza siê prowadzenie nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej w ramach
budynków mieszkalnych, oraz zezwala siê na kontynuacjê
nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej w budynkach wolnostoj¹cych, w których dzia³alnoæ ta prowadzona by³a
przed uchwaleniem niniejszego planu.
7) Na terenach oznaczonych na rysunku planu kolorem zielonym, znajduj¹cych siê w obrêbie obszarów zabudowy
mieszkaniowej, obowi¹zuje zakaz zabudowy. Zakaz nie
dotyczy realizacji obiektów zwi¹zanych z infrastruktur¹
techniczn¹ (w tym lokalizacji niezbêdnych przejazdów
komunikacyjnych).
2. Przepisy ust. 1 obowi¹zuj¹ zarówno w budynkach
nowo wznoszonych jak i w nadbudowach, przebudowach
i remontach budynków istniej¹cych.
ROZDZIA£ IV
Postanowienia szczegó³owe dla poszczególnych
obszarów obrêbu wsi Ceradz Kocielny
§13. Obszar IIC2M2.
1. Wszystkie prace budowlane dla obiektów historycznych
(w tym obiektów powsta³ych przed 1945 r.) nale¿y uzgodniæ ze s³u¿bami odpowiedzialnymi za ochronê dóbr kultury.
2. Zakazuje siê realizacjê wolnostoj¹cych budynków gara¿owych lub gospodarczych.
3. Dla istniej¹cej zabudowy na dzia³kach mniejszych ni¿ 0,07
ha zezwala siê na rozbudowê i przebudowê istniej¹cych
obiektów budowlanych.
4. Dla istniej¹cej zabudowy szeregowej zezwala siê na zabudowê do 50% powierzchni dzia³ki.
5. Nakazuje siê utrzymanie starego boiska i zachowania jego
drzewostanu.
§14. Obszar IIC3M2.
1. Przeznaczeniem podstawowym obszaru jest zabudowa
jednorodzinna (M2),
2. Zezwala siê na realizacje wolnostoj¹cych budynków gara¿owych lub gospodarczych.
§15. Obszar IIC5TR.
1. Obszar przeznaczony na uprawy rolne i pasy wiatrochronne na glebach ma³ej przydatnoci rolniczej.
2. Na w/w obszarze obowi¹zuje ca³kowity zakaz zabudowy.
3. Za przeznaczenie uzupe³niaj¹ce uznaje siê zalesienia na
gruntach ni¿szych klas bonitacyjnych.
§16. Obszar IIC6UT.
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1. Obszar ten obejmuje wzgórze morenowe bêd¹ce dominant¹ krajobrazow¹.
2. Obszar ten stanowi ofertê pod motel - zajazd
3. Z uwagi na to, i¿ obszar, o którym mowa w ust. 1 stanowi
obiekt cenny przyrodniczo, zaprojektowany obiekt wymaga szczególnie starannej architektury.
4. Maksymalna wysokoæ obiektu - dwie kondygnacje
(w tym poddasze u¿ytkowe).
5. Dachy o koncie nachylenia 20 - 45°.
6. Maksymalnie 10% terenu mo¿e zostaæ zabudowane obiektami kubaturowymi.
7. Na w/w obszarze mog¹ wystêpowaæ stanowiska archeologiczne. Rozpoczêcia prac ziemnych wymaga zg³oszenia do
s³u¿b zajmuj¹cych siê nadzorem archeologiczno-konserwatorskim.
§17. Obszar IIC10M2.
1. Przeznaczeniem podstawowym obszaru jest zabudowa
jednorodzinna (M2).
2. Zezwala siê na realizacjê wolnostoj¹cych budynków gara¿owych lub gospodarczych.
§18. Obszar IIC11M1.
1. Obszar przeznaczony jest na zabudowê siedliskow¹ M1.
2. Z uwagi na istniej¹c¹ infrastrukturê i po³o¿enie, ustala siê
minimaln¹ powierzchniê dzia³ki o powierzchni 1,0 ha.
3. Za przeznaczenie uzupe³niaj¹ce uznaje siê zalesienia
i nasadzenia wiatrochronne na gruntach ni¿szych klas
bonitacyjnych oraz utrzymanie istniej¹cych u¿ytków zielonych.

4. Dla istniej¹cej zabudowy siedliskowej na dzia³kach mniejszych ni¿ okrelone w ust. 2, zezwala siê na rozbudowê
i przebudowê istniej¹cych obiektów budowlanych.
§19. Obszar IIC12M1.
1. Obszar przeznaczony jest na zabudowê siedliskow¹ M1.
2. Za przeznaczenie uzupe³niaj¹ce uznaje siê zalesienia oraz
nasadzenia wiatrochronne na gruntach ni¿szych klas bonitacyjnych.
3. Dla istniej¹cej zabudowy siedliskowej na dzia³kach mniejszych ni¿ 3:0 ha, zezwala siê na rozbudowê i przebudowê
istniej¹cych obiektów budowlanych.
ROZDZIA£ V
Przepisy koñcowe
§20. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹ca naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15%.
§21. Trac¹ moc opracowania planistyczne w zakresie
sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
§22. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tarnowa Podgórne.
§23. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka
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UCHWA£A Nr XXIX/174/2004 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego
Krajobrazu i terenów przyleg³ych dla Gminy Tarnowo Podgórne - czêæ Lusowo, III L 9 ZP
Na podstawie art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z póniejszymi zmianami)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717) i art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U, z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) oraz na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dn.
16.10.1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U,
z 2001 r. nr 99 poz. 1079 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co nastêpuje:

4) podwy¿szenie procentu lesistoci przez wykup przez Gminê
terenów rolniczo ma³o produktywnych na cele realizacji
pasów wiatrochronnych, co winno byæ dostosowane do
mo¿liwoci bud¿etowych Gminy,

ROZDZIA£ I

8) zachowanie i ochrona bogatego na tym terenie dziedzictwa kulturowego w formie stwierdzonych archeologicznie
bardzo licznych stanowisk osadnictwa, pochodz¹cych
z kilku ubieg³ych tysi¹cleci,

Postanowienia ogólne
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów
przyleg³ych - czêæ Lusowa, oznaczona na rysunku planu
symbolem III L 9 ZP.
2. Plan obejmuje obszar, który zosta³y okrelony szczegó³owo na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1. Obszar
uchwalenia planu stanowi czêæ obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego Uchwa³¹ Nr XL/305/97 Rady Gminy
Tamowo Podgórne z dn. 18.03.1997 r. oraz tereny przyleg³e.

5) wyznaczenie nowych terenów wiejskiego budownictwa
jednorodzinnego przy zachowaniu tradycyjnej przestrzennej koncepcji osadniczej,
6) wy³¹czenie produkcji zwierzêcej metodami przemys³owymi i masowymi (biogenetycznymi),
7) zachowanie osobliwoci geologiczno - topograficznych
charakterystycznych dla danej okolicy,

9) wprowadzenie zakazu realizacji obiektów wymienionych
w Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 wrzenia
2002 r. w sprawie rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych
kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko.
§4. Interpretacja u¿ytych okreleñ w tekcie.
1. Ilekroæ w niniejszej uchwale mowa o:

§2. 1. Tekst niniejszej Uchwa³y, okrela sposób realizacji
polityki przestrzennej gminy i regionu, dotycz¹cej ochrony
i rewaloryzacji zasobów rodowiska naturalnego obszaru
rynny jeziora Lusowskiego, doliny rzeki Samy i Strugi Jankowickiej.

1) wsi - nale¿y przez to rozumieæ wie Lusowo,

2. Plan realizuje politykê przestrzenn¹ w zakresie przeznaczenia gruntów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy preferuj¹c dobro interesu publicznego.

4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu, stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,

§3. 1. Celem niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest:
1) wykonanie postulatów wynikaj¹cych ze studiów fizjograficznych, przyrodniczych i lokalizacji umo¿liwiaj¹cych optymalne wspó³istnienie funkcji osadniczej i produkcji rolnej
z zachowaniem wartoci szeroko pojêtego krajobrazu,
2) zrównowa¿ony wzrost parcelacji u¿ytków rolnych na potrzeby zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej, której nadmierna intensywnoæ przekrela intencje za³o¿onych przez
Radê Gminy celów ochrony krajobrazu,
3) dostosowanie sieci drogowej do pe³nionej zró¿nicowanej
funkcji w warunkach chronionego krajobrazu,

2) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Tamowo
Podgórne,
3) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,

5) liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
linie okrelone t¹ nazw¹ w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym;
6) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ linie powszechnie okrelane t¹ nazw¹ w literaturze i dotychczasowych normatywach urbanistycznych,
7) obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszar wsi wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi,
8) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie terenu, które powinno przewa¿aæ na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
9) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie terenu, które bêdzie uzupe³-
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niaæ lub wzbogacaæ zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem podstawowym,

6) lokalizacji orodków chowu, hodowli - pos³uguj¹cych
siê metod¹ bezció³kow¹,

10) przeznaczeniem wy³¹cznym - nale¿y przez to rozumieæ,
¿e zakazane jest, przeznaczenie danego obszaru na
inne cele ni¿ okrelone w uchwale,

7) organizowania rajdów motorowych i samochodowych
oraz pokazów lotów akrobacyjnych,

11) ca³kowitym zakazie zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ zakaz przystêpowania do prac budowlanych
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
12) kondygnacji nadziemnej - rozumie siê przez to kondygnacje budynku w ca³oci posadowionej ponad
powierzchni¹ terenu,
13) ci¹gu pieszym - nale¿y przez to rozumieæ pas terenu
o szerokoci uzale¿nionej od jego funkcji, przeznaczony wy³¹cznie dla publicznego, ogólnodostêpnego ruchu pieszego,
14) gara¿u - nale¿y przez to rozumieæ pomieszczenie wolno stoj¹ce lub wbudowane w bry³ê budynku, przeznaczone do przechowywania samochodów osobowych
lub osobowo-dostawczych,
15) pomieszczeniu lub budynku gospodarczym - nale¿y
przez to rozumieæ lokale i budynki o charakterze pomocniczym wzglêdem funkcji mieszkaniowej jak: drewutnie, szopy, magazyny na narzêdzia: opa³, sprzêt
sportowo-rekreacyjny, pomieszczenia na drobny inwentarz ¿ywy,
16) obiektach ma³ej architektury - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty okrelone t¹ nazw¹ w przepisach prawa budowlanego,
17) oznaczenia graficzne i symbole literowe zastosowane
w rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do
uchwa³y, oznaczaj¹ce przeznaczenie poszczególnych
terenów: zawarte s¹ w objanieniach do tego za³¹cznika.
§5. Zakazy obowi¹zuj¹ce na obszarze chronionego krajobrazu.
1. Na obszarze chronionego krajobrazu zabrania siê:
1) lokalizowania nowych obiektów i instalowania nowych
urz¹dzeñ inwestycji szkodliwych dla rodowiska oraz
inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska lub
trwale naruszyæ walory krajobrazowe, lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
2) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ciekowych,
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹
innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one
wykorzystanie u¿ytków rolnych i lenych oraz gospodarki rybackiej,
4) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych,
5) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych,

8) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi,
9) likwidowania zadrzewieñ ródpolnych, przydro¿nych
i nadwodnych,
10) umylnego zabijania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, niszczenia nor, legowisk zwierzêcych, tarlisk i z³o¿onej ikry:
ptasich gniazd oraz wybierania jaj,
11) wypalania rolinnoci i pozosta³oci rolinnych, wydobywania ska³, minera³ów, torfu oraz niszczenia gleby,
12) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoci, poza miejscami do tego wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego,
13) zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza, ponad
wielkoci okrelone na podstawie odrêbnych przepisów,
14) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzebê terenu: z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym,
15) u¿ywania ³odzi motorowych na otwartych zbiornikach
wodnych.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹ zadañ
realizowanych na rzecz obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa, w przypadkach zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy inwestycji realizuj¹cych cele publiczne.
4. Zakaz okrelony w ust. 1pkt 10 i 15 nie dotyczy gospodarki
³owieckiej lub rybackiej prowadzonej w oparciu o odrêbne
przepisy oraz racjonalnej gospodarki rolnej i lenej.
§6. 1. Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakazuje siê rozpoczêcia prac ziemnych w s¹siedztwie wystêpowania stanowisk archeologicznych bez nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.
§7. 1. W uchwale i w rysunku planu wprowadza siê
podzia³ powierzchni wsi na obszary funkcjonalne, niniejsza
uchwa³a dotyczy obszaru funkcjonalnego oznaczonego symbolem III L 9ZP.
2. Zasiêg tego obszaru oznaczony jest rozgraniczaj¹c¹
lini¹ ci¹g³¹ na rysunku planu (Za³¹cznik Nr 1). oraz stanowi
granice zatwierdzenia niniejszego planu.
ROZDZIA£ II
Infrastruktura techniczna
§8. Komunikacja drogowa.
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1. Na omawianym obszarze wystêpuje jeden rodzaj tras
komunikacji drogowej -drogi dojazdowe; minimalna nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg - 5 m.
§9. Kanalizacja.
1. Plan przewiduje odprowadzenie cieków sanitarnych do
oczyszczalni cieków, na terenach ekstensywnej zabudowy dopuszcza siê realizacjê szczelnych bezodp³ywowych
zbiorników na nieczystoci p³ynne.
2. Wprowadza siê zakaz mycia samochodów na obszarze
objêtym niniejsz¹ uchwa³a.
§10. Zaopatrzenie w wodê.
1. Zaopatrzenie w wodê - z sieci wodoci¹gowej. Dopuszcza
siê wykorzystywanie istniej¹cych lub budowê nowych,
indywidualnych ujêæ wody zgodnie z w³aciwymi przepisami sanitarnymi i geologicznymi.
§11. Energetyka.
1. Sieæ gazowa.
Zaopatrzenie wsi Lusowo bêdzie siê odbywaæ z sieci
gazowej, na zasadach okrelonych przez w³aciciela sieci.
2. Sieæ elektryczna.
Zaopatrzenie wsi Lusowo bêdzie siê odbywaæ z sieci energetycznej, na zasadach okrelonych przez w³aciciela sieci.
Dla przysz³ej zabudowy nale¿y zabezpieczyæ teren dla
stacji transformatorowych oraz dla tras przesy³owych linii
energetycznych o przepisowych szerokociach.
3. Wprowadza siê nakaz ogrzewania nowopowstaj¹cych
budynków urz¹dzeniami wykorzystuj¹cymi gaz, lekkie oleje opa³owe, energiê elektryczn¹, s³oneczn¹ lub inne odnawialne i czyste ekologicznie ród³a energii.
4. Dla istniej¹cych energetycznych sieci przesy³owych (gazowych i energetycznych) nale¿y zachowaæ strefy uci¹¿liwoci okrelone w przepisach szczególnych.
ROZDZIA£ III
Ustalenia dla jednostki III L 9 ZP
§12. 1. Obszar przeznaczony jest pod tereny zielone bez
prawa zabudowy, za wyj¹tkiem ustaleñ przedstawionych
w kolejnych paragrafach.
§13. 1. Obszar wymieniony w ust. 1, w strefie przyjeziernej przeznaczony jest dla u¿ytkowania publicznego na szerokoæ dolnej tarasy przywodnej o zmiennej szerokoci wraz
górn¹ skarp¹.
2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, znajduj¹ siê
pla¿e gminne na przywodnej czêci dzia³ek o numerach: 342,
343, 347, 352, 353, 354, 355. 356. Na terenie pla¿y istnieje
mo¿liwoæ realizacji obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ turystyczn¹ tego terenu. Lokalizacja i charakter obiektów kubaturowych wymagaj¹ uzyskania akceptacji urzêdu gminy.
§14. 1. Na dzia³ce nr 449 zezwala siê na lokalizacjê jednego budynku socjalno - gospodarczego zwi¹zanego z ob-

s³ug¹ istniej¹cego stawu i prowadzon¹ tam nieuci¹¿liw¹
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹- hodowla ryb w celach rekreacyjnych.
2. Budynek socjalno-gospodarczy nale¿y zlokalizowaæ
w czêci wschodniej dziadki od strony drogi dojazdowej
i istniej¹cego budynku gospodarczego na s¹siedniej dzia³ce.
3. Maksymalna wielkoæ budynku - 120 m 2.
4. Maksymalna wysokoæ zabudowy - 2 kondygnacje
naziemne, wliczaj¹c w to poddasze u¿ytkowe.
5. Spadziste kszta³towanie dachów budynków o nachyleniu od 20 - 45°.
6. Nie dopuszcza siê do stosowania ogrodzenia pe³nego
w liniach rozgraniczaj¹cych od ci¹gów komunikacyjnych.
§15. 1. Dla istniej¹cej zabudowy, pobudowanej zgodnie
z udzielonymi pozwoleniami na budowê, zezwala siê na
modernizacjê, przebudowê t rozbudowê obiektów, zlokalizowanych zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowê,
w obrysie istniej¹cych budynków, z mo¿liwoci¹ przebudowy
dachów p³askich, na skone o k¹cie nachylenia od 20°  45°.
§16. 1. Na dzia³ce nr 474: z uwagi na s¹siedztwo
z terenami zabudowanymi, oraz istniej¹ce uzbrojenie, zezwala
siê na zlokalizowanie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostoj¹cego.
2. Maksymalna wysokoæ zabudowy - 2 kondygnacje
naziemne, wliczaj¹c w to poddasze u¿ytkowe.
3. Spadziste kszta³towanie dachów budynków o nachyleniu od 20° - 45°.
4. Nie dopuszcza siê do stosowania ogrodzenia pe³nego
w liniach rozgraniczaj¹cych od ci¹gów komunikacyjnych.
ROZDZIA£ V
Przepisy koñcowe
§17. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15%.
§18. Trac¹ moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne - Perspektywa - rok
2000 zatwierdzonego uchwa³¹ nr XXX/148/92 Rady Gminy
w Tarnowie Podgórnym z dnia 8 grudnia 1992 r. og³oszon¹
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Poznañskiego nr 23
poz. 266 oraz inne opracowania planistyczne w zakresie
sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tarnowo Podgórne.
§20. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódzkiego Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Czajka
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UCHWA£A Nr XV/180/2004 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOLINIE
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego
Na podstawie art. 18.ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz.838
ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego
drogi gminnej na cele niezwi¹zane z budow¹ przebudow¹
remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gminnych,
1) za prowadzenie robót w pasie drogowym (art. 40 ust. 2 pkt
1 ustawy o drogach publicznych) stawka za 1 m 2 i 1 dzieñ:
a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci w³¹cznie
3,00 z³.,
b) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% jej szerokoci
w³¹cznie
5,00 z³.,
c) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jej szerokoci
8,00 z³.,
2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, cie¿kach rowerowych, ci¹gach pieszych, rowach i pasach zieleni; za zajêcie
2,00 z³.
1 m2 powierzchni i 1 dzieñ
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umieszczenie urz¹dzenia infrastruktury technicznej - (art. 40, ust. 2,
pkt 2 ustawy o drogach publicznych) stawka za 1 m 2 rzutu
poziomego urz¹dzenia za rok):
1) na obiekcie in¿ynierskim np, most, przepust, k³adka:
a) poza terenem zabudowanym

100.00 z³.,

b) w terenie zabudowanym

200,00 z³.,

2) w pozosta³ych przypadkach

30,00 z³.

§3. Usia³a siê nastêpuj¹ce stawki op³at za zajêcie pasa
drogowego na obiekty budowlane niezwi¹zane z potrzebami
zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (obiekty
handlowe i us³ugowe itp.) oraz reklamy- (art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy o drogach publicznych) stawka za 1m2 rzutu poziomego obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy za 1
dzieñ:
1) obiekty handlowe, us³ugowe itp.
2) reklamy

0,50 z³.,
2,00z³.,

3) reklamy zawieraj¹ce informacje o gminie, powiecie lub
województwie w szczególnoci w postaci planów, map,
plansz, witacze
0,10 z³.
§4. Ustala siê stawki op³at zajêcia pasa drogowego na
prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ wymienione w §1,
2, 3 - (art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach publicznych)
stawka za 1 m2 zajêtego pasa drogowego za 1 dzieñ:
1) zajêcie pasa np.; koperty parkingowe przed punktami
handlowymi i us³ugowymi, punkty handlowe nie bêd¹ce
obiektami budowlanymi, ogródki piwne itp.
1,00 z³.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§6. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Zbyszek Krugie³ka
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UCHWA£A Nr XIX/289/2004 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 20 maja 2004 r.
w sprawie zasad i trybu postêpowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowi¹cych w³asnoci Miasta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pón. zm.), w zw. z art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr
162, poz. 1568), oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148 z pón. zm.), uchwala siê co nastêpuje:
§1. W³aciciele lub posiadacze zabytku wpisanego do
rejestru zabytków, zobowi¹zani z mocy prawa do finansowania, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy tym zabytku mog¹ ubiegaæ siê

o udzielenie dotacji celowej z bud¿etu Miasta na ich dofinansowanie.
§2. Zasady i tryb postêpowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli prac, okrela Regulamin stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kalisza.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
() Zbigniew W³odarek

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIX/289/2004
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia. 20 maja 2004 r.

REGULAMIN
okrela zasady i tryb postêpowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie
stanowi¹cych w³asnoci Miasta Kalisza
I. Zasady ogólne sk³adania wniosków o dofinansowanie.

tytu³em prawnym do u¿ytkowania zabytku nieruchomego,
c) zakres planowanych do wykonania prac uzgodniony z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków,
a w przypadku robót budowlanych zatwierdzony
przez w³aciwy organ projekt budowlany,

1. Regulamin okrela zasady i tryb postêpowania, udzielania i rozliczania dotacji z bud¿etu miasta uprawnionym podmiotom prowadz¹cym prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

d) termin i miejsce realizacji,

2. Prezydent Miasta Kalisza informuje podmioty uprawnione poprzez og³oszenie w prasie lokalnej lub wywieszaj¹c komunikat na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego, o mo¿liwoci sk³adania wniosków
o udzielenie dotacji.

g) owiadczenie o uzyskanych dotychczas rodkach
publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji
z³o¿onych do innych jednostek sektora finansów
publicznych na dofinansowanie wymienionych we
wniosku prac i robót,

3. Wniosek winien zawieraæ:

h) wykaz prac wykonywanych w ci¹gu ostatnich 5-ciu
lat, z podaniem wysokoci poniesionych wydatków,

a) nazwê podmiotu uprawnionego realizuj¹cego zadanie,
b) wskazanie zabytku, którego dotyczy wniosek wraz
z kopi¹ decyzji o jego wpisie do rejestru oraz

e) kosztorys okrelonych we wniosku prac,
f) okrelenie wysokoci dotacji, o któr¹ ubiega siê
wnioskodawca,

i)

inne dane przybli¿aj¹ce celowoæ realizacji zadania.
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4. Oferta wykonania zadania powinna gwarantowaæ jego
wykonanie w sposób efektywny, oszczêdny, terminowy i zgodny z przepisami prawa.

II. Przedmiot udzielania dotacji.
1. Miasto mo¿e udzieliæ dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
2. Dotacja mo¿e byæ udzielona na pokrycie kosztów wykonania planowanych prac, prowadzonych z zachowaniem przepisów ustawy - Prawo zamówieñ publicznych.

3. Wnioski z³o¿one przez podmioty uprawnione podlegaj¹ sprawdzeniu pod wzglêdem formalnym przez
merytoryczn¹ komórkê organizacyjn¹ Urzêdu Miejskiego zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzêdu.
4. Kierownik komórki organizacyjnej Urzêdu Miejskiego
opiniuje wnioski. i przedk³ada propozycje Prezydentowi Miasta Kalisza w nieprzekraczalnym terminie do 15
wrzenia poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy. Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzglêdnia siê
nastêpuj¹ce kryteria:
a) dostêpnoæ dla ogó³u spo³ecznoci lokalnej i turystów,

3. Uprawniony podmiot mo¿e otrzymaæ dotacjê, czêciowo lub w ca³oci pokrywaj¹c¹ koszty prowadzenia
prac.

b) promowanie, kultury oraz historii miasta  preferowane s¹ obiekty wzbogacaj¹ce ofertê turystyczn¹
i kulturaln¹ Kalisza,

4. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1,
wnioskodawca mo¿e z³o¿yæ w przypadku prac i robót
przy zabytku wpisanym do rejestru, które wykonane
zostan¹ w roku nastêpnym po roku z³o¿enia wniosku.

c) stan zachowania obiektu,

5. Dotacje, o których mowa w ust. 1 mog¹ obejmowaæ
nak³ady konieczne na realizacjê prac, wymienionych
w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
6. Dotacja mo¿e udzielona w wysokoci do 50% nak³adów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytku.
7. Jeli zabytek, o którym mowa w ust. 1 posiada wyj¹tkow¹ wartoæ historyczn¹, artystyczn¹ lub naukow¹
albo wymaga przeprowadzenia z³o¿onych pod wzglêdem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, dotacja mo¿e byæ
udzielona do 100% nak³adów koniecznych na ich wykonanie.
8. W przypadku, je¿eli stan zachowania zabytku, o którym
mowa w ust. 1, wymaga niezw³ocznego podjêcia prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja mo¿e byæ udzielona do wysokoci 100%
nak³adów koniecznych na wykonanie tych prac.
9. £¹czna wartoæ dotacji udzielonych z bud¿etu Kalisza
- Miasta na prawach powiatu oraz innych róde³ sektora finansów publicznych nie mo¿e przekraczaæ wysokoci 100% nak³adów koniecznych na wykonanie tych
prac lub robót.

III. Rozpatrywanie wniosków.
1. Podmioty uprawnione do ubiegania siê o uzyskanie
dotacji zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do Prezydenta Miasta Kalisza
w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia roku
poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
2. Wnioski niekompletne i z³o¿one po terminie nie bêd¹
rozpatrywane.

d) fakt kontynuowania prac,
e) wysokoæ zaanga¿owania w³asnych rodków.
5. Zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kalisza wniosek
o dotacjê stanowi podstawê ujêcia kwoty dotacji
w projekcie bud¿etu na dany rok bud¿etowy.
6. Po zatwierdzeniu rozdzia³u rodków przeznaczonych
na dotacjê przez Radê Miejsk¹ Kalisza uchwa³¹ bud¿etow¹, merytoryczna komórka organizacyjna Urzêdu
Miejskiego zawiadamia podmioty uprawnione o przydzieleniu dotacji lub braku mo¿liwoci dofinansowania
zadania.

IV. Tryb rozliczania dotacji.
1. Podstaw¹ formaln¹ przekazania dotacji podmiotom
uprawnionym jest umowa zawieraj¹ca postanowienia
art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
2. Podmioty uprawnione otrzymuj¹ce dotacjê z bud¿etu
Kalisza  Miasta na prawach powiatu zobowi¹zane s¹
do informowania o tym fakcie opinii publicznej.
3. Przyznana dotacja mo¿e byæ wyp³acona w formie:
a) jednorazowego przelewu rodków,
b) transz wynikaj¹cych z haromonogramu realizacji
zadania.
4. Przekazanie kolejnych czêci dotacji mo¿e nast¹piæ
dopiero po rozliczeniu wczeniej przekazanych rodków.
5. Nie dokonanie rozliczenia powoduje wstrzymanie dofinansowania.
6. Podmioty uprawnione realizuj¹ce zadania finansowane z dotacji zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia w merytorycznej komórce Urzêdu Miejskiego sprawozdania z realizacji zadania, zwieraj¹cego:
a) w zakresie merytorycznym  opis wykonanego
zadania w zakresie zgodnoci z zapisami umowy ze
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szczególnym uwzglêdnieniem celu, jaki osi¹gniêto
oraz terminowoci realizacji zadania,
b) w zakresie finansowym - rozliczenie wg wzorów
ustalonych przez przyznaj¹cego dotacjê oraz oryginalne dokumenty finansowe do wgl¹du spe³niaj¹ce
wymogi okrelone przepisami prawa.
Na odwrocie powy¿szych dokumentów winien zostaæ
umieszczony zapis w brzmieniu: zrealizowano ze rodków bud¿etowych Kalisza  miasta na prawach powiatu.

9. Przed³o¿one Miastu sprawozdanie i rozliczenie dotacji
zgodnie z wymogami okrelonymi w ust. 6, nie budz¹ce zastrze¿eñ przyjmuj¹cego rozliczenie, opatrywane
bêd¹ klauzul¹ rozliczono.

V. Tryb kontroli wykorzystania dotacji.
1. W trakcie realizacji zadania i po jego zakoñczeniu
podmioty uprawnione otrzymuj¹ce dotacjê podlegaj¹
kontroli pod wzglêdem finansowym i merytorycznym
przez wyznaczonych pracowników Urzêdu Miejskiego.

7. Dokumenty nie spe³niaj¹ce wymagañ okrelonych
w ust. 6 nie bêd¹ przyjmowane do rozliczania, co
skutkowaæ bêdzie koniecznoci¹ dokonania zwrotu
ca³oci przekazanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.

2. Z czynnoci kontrolnych zostaje sporz¹dzony protokó³.
W przypadku wyst¹pienia nieprawid³owoci Prezydent
Miasta Kalisza formu³uje zalecenia pokontrolne.
3. Wynik kontroli przedstawiaj¹cy niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie dotacji skutkuje obowi¹zkiem
zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami oraz zawieszeniem na 2 lata mo¿liwoci przyznania dotacji.

8. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem, podlega zwrotowi na rachunek bie¿¹cy bud¿etu Kalisza  Miasta na prawach powiatu
najpóniej do dnia 20 grudnia roku bud¿etowego wraz
z ustawowymi odsetkami.

2274
UCHWA£A Nr XVIII/146/04 RADY MIEJSKIEJ MIG£A
z dnia 20 maja 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwa³y Nr XLIII/473/2002 Rady Miejskiej migla z dnia 10 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Dz.U. Nr 23 poz.220,
Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz.
1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717,
Dz.U. Nr 162 poz. 1568) i art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747, z 2002 r. Nr 113
poz.984) Rada Miejska migla uchwala co nastêpuje:
§1. W §23 lit. b za³¹cznika do uchwa³y Nr XLIII/473/2002
Rady Miejskiej migla z dnia 10 padziernika 2002 r w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

cieków skrela siê wyrazy po uiszczeniu op³aty przy³¹czeniowej ustalonej przez Radê Gminy.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
migla.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej migla
() Jan Józefczak
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UCHWA£A Nr XVIII/151/04 RADY MIEJSKIEJ MIGLA
z dnia 20 maja 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
Na podstawie art. 18 pkt 2 ust. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz.U. 02.23.220 Dz.U. 02.62.558
Dz.U. 02.113.984, Dz.U. 02.214.1806, Dz.U. 03.80.717, Dz.U.
03.162.1568, Dz.U. 02.153.1271) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838, zm. Dz.U. 00.12.136, Dz.U.
00.86.958, Dz.U. 0l.125.1371 Dz.U. 02.25.253, Dz.U. 02.41.365,
Dz.U. 02.62.554, Dz.U. 02.74.676, Dz.U. 02.89.804, Dz.U.
02.113.984, Dz.U. 02.216.1826, Dz.U. 03.80.717, Dz.U. 03.80.721,
Dz.U. 03.200.1953) Rada Miejska migla uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gminnych:
1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1
powierzchni jezdni:

m2

a) przy zajêciu j jezdni do 20% szerokoci w³¹cznie
1,00z³,
b) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szerokoci
w³¹cznie
2.00 z³,
c) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni
3,00 z³,
2) za prowadzenie robót w poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych, autobusowych, cie¿kach rowero1,00 z³,
wych i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m 2
3) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie 1 m2 0,50 z³.

Przez jeden dzieñ zajêcia pasa drogowego o którym mowa
w §1 i §2 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego
trwaj¹cego krócej ni¿ 24 godziny.
§3. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1m2 powierzchni pasa
drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ:
1) poza obszarem zabudowanym
2) w obszarze zabudowanym

3,00 z³,
6,00zl,

3) na obiekcie mostowym

100,00,

za wyj¹tkiem sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej,
dla których ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych:
1) poza obszarem zabudowanym

1,00 z³,

2) w obszarze zabudowanym

2,00 z³,

3) na obiekcie mostowym

50,00 z³.

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za zajêcie pasa
drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿
okrelone w §1, §2 i §3:
1) za zajêcie 1m2 powierzchni jezdni:
a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci w³¹cznie 1,00
z³,
b) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szerokoci
w³¹cznie
2,00 z³,
c) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni
- 3,00 z³,
2) za zajêcie 1m2 poboczy, chodników placów, zatok autobusowych, cie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych 1.00 z³,

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

3) za zajêcie 1m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego
(rowy, pasy zieleni)
0,50 z³,

1) za 1m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugowego

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi migla.

a) poza terenem zabudowanym

0.30 z³,

b) w terenie zabudowanym

0,50 z³,

2) za 1m2 rzutu poziomego innych obiektów

0,30 z³,

3) za 1m2 powierzchni reklamy

1,50 z³.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Smigla
() Jan Józefczak
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2276
UCHWA£A Nr 99/2004 RADY GMINY W OSIEKU MA£YM
z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie zmian w Uchwale Nr 117/2000 Rady Gminy w Osieku Ma³ym z dnia 15 wrzenia 2000 r. w sprawie zasad
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników
wynagrodzenia, a tak¿e wysokoci, szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137 poz. 1304, Nr 203, poz.
1966, Nr 213,poz. 2081), zwanej dalej Kart¹ Nauczyciela,
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568) oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie
wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu
stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do
dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania
dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych
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warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku
za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do
dodatku za wys³ugê lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455 ze zm. Dz.U.
z 2000 r. Nr 100, poz. 1074, z 2001 r. Nr 52, poz. 544,
z 2002 r. Nr 160, poz. 1323 oraz z 2003 r. Nr 34, poz. 286,
z 2004 r. Nr 74, poz. 667) zwanym dalej rozporz¹dzeniem ,
Rada Gminy w Osieku Ma³ym uchwala co nastêpuje:
§1. I. W za³¹czniku do Uchwa³y Nr 117/2000 Rady Gminy
zmienia siê Rozdzia³ II Dodatki pod nazw¹ Dodatek funkcyjny:
1. §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
§5 ust. 2. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego okrela poni¿sza tabela dodatków funkcyjnych.
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2. §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§6 ust. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym,
¿e nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy
a) przedszkola, szko³y podstawowej klasy I-III, liczebnoæ oddzia³u do 15 uczniów- dodatek funkcyjny
wynosi 31-41 z³, miesiêcznie,
b) przedszkola, szko³y podstawowej klasy I-III, liczebnoæ oddzia³u ponad 15 uczniów  dodatek funkcyjny wynosi 34-45 z³, miesiêcznie,
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II. W za³¹czniku do Uchwa³y Nr 117/2000 Rady Gminy
zmienia siê Rozdzia³ IV. Nagrody i inne wiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku pracy w czêci Inne wiadczenia wynikaj¹ce
ze stosunku pracy:
1. §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
§11 ust. 2. Nauczycielom prowadz¹cym zajêcia wietlicowe przys³ugiwaæ bêdzie 8,80 z³, za jedn¹ godzinê lekcyjn¹.
2. §12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§12 ust. 1. Nauczycielom przys³uguje wynagrodzenie
dodatkowe:

c) szko³y podstawowe klasy IV-VI i gimnazjum klasy
I-III, liczebnoæ oddzia³u do 15 uczniów  dodatek
funkcyjny wynosi 21-31 z³, miesiêcznie,

1) za analizê i ocenê prac i zajêæ uczniowskich z jêzyka
polskiego pocz¹wszy od czwartej klasy szko³y podstawowej w wysokoci:

d) szko³y podstawowe klasy IV-VI i gimnazjum klasy
I-III, liczebnoæ oddzia³u ponad 15 uczniów  dodatek funkcyjny wynosi 24-34 z³, miesiêcznie.

a) od 19-25 z³, miesiêcznie w szko³ach podstawowych,

2) funkcjê opiekuna sta¿u - 24 z³ miesiêcznie.

b) od 21-32 z³, miesiêcznie w gimnazjum.
III. W Regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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1. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie- Wartoæ kwotowa jednego punktu w 2004 r. wynosi 1,87 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osiek Ma³y.
§3. Traci moc uchwa³a nr 37/2003 Rady Gminy w Osieku
Ma³ym z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zmian w Uchwale
Nr 117/2000 Rady Gminy w Osieku Ma³ym z dnia 15 wrzenia
2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia
regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe wa-

runki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoci, szczegó³owych
zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeñ nauczycieli od
1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Osiek Ma³y
() Ireneusz Winiewski

2277
UCHWA£A Nr XX/172/04 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie okrelenia statutów so³ectw wystêpuj¹cych na terenie gminy Pniewy
Na podstawie art. 35 ust, 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami, Rada Miejska Pniewy uchwala, co
nastêpuje:

§3. Traci moc uchwa³a Nr XX/149/96 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
So³ectwa - jednostki pomocniczej.

§1. Okrela siê statuty so³ectw, w brzmieniu ustalonym
w za³¹cznikach od nr 1 do nr 21.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni licz¹c od
dnia og³oszenia jej treci w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

ny.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-

§4. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Pawe³ Prêtki
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA CHE£MNO
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ III

Postanowienia ogólne

Struktura organizacyjna

§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Che³mno jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie Che³mno.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,
d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
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2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.

§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

ROZDZIA£ VI

3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.

Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
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c) Skarbnika,

2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.

d) cz³onka.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.

3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.
2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.
3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.
4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:
1) rodki pochodz¹ce z darowizn,
2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.
§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.
§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.
§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.
2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.
ROZDZIA£ VIII
Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.
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ROZDZIA£ IX

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

Postanowienia koñcowe
§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.
2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA DÊBINA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Dêbina jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wsie: Dêbina, Buszewko i Szymanowo.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

Zadania i sposób ich realizacji

ROZDZIA£ III

§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,

Struktura organizacyjna
§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
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ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
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d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
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§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,

g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.

c) Skarbnika,
d) cz³onka.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.

3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.

§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.

4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.

2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.

So³tys

3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.

§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,

4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:
1) rodki pochodz¹ce z darowizn,
2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.
§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.
§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 115

Poz. 2277

— 11471 —

§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.
2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.

3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.
ROZDZIA£ IX

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.
2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.
3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).
§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA DÊBORZYCE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Dêborzyce jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wsie: Dêborzyce i Buszewo.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:

a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,
d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera poro-
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zumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³

§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V

§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
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3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) cz³onka.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.

b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.

So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,

§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.

2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.

ROZDZIA£ VII

§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:

i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.

Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
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2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.
3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.
2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.
3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.
4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:

2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.

1) rodki pochodz¹ce z darowizn,
ROZDZIA£ IX

2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.
§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.
§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.
§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.
2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.
ROZDZIA£ VIII
Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.

Postanowienia koñcowe
§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.
2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.
3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).
§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA JAKUBOWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.

§2. So³ectwo Jakubowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie Jakubowo.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
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ROZDZIA£ II

ROZDZIA£ IV

Zadania i sposób ich realizacji

Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³

§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.

4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.

§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
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d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.

§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) cz³onka.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.

d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,

4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.

e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,

§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.

f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
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g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,

§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.
§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.

i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.

2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.

2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ VIII
Kontrola i nadzór nad so³ectwem

ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.
3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.

§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.
ROZDZIA£ IX

§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.

Postanowienia koñcowe

2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.

3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.
4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:
1) rodki pochodz¹ce z darowizn,
2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.
§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.

2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.
3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).
§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.
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Za³¹cznik nr 5
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA KARMIN
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ III

Postanowienia ogólne

Struktura organizacyjna

§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Karmin jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie Karmin.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,
d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowa-
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nia, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.

§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.

3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.

3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) cz³onka.
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2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:

§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.
2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.
3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.
4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:

a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,

1) rodki pochodz¹ce z darowizn,

b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.

c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,

§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.
§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.
§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.

g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,

2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.

h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,

ROZDZIA£ VIII

i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.

Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.
ROZDZIA£ IX

2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.

Postanowienia koñcowe

3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.
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2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:

Za³¹cznik nr 6
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA KIKOWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Kikowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie Kikowo.

zumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:

ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.

a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,

3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.

b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:

§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.

-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,
d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera poro-

2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
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§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:

3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.

a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

d) og³oszenie wyników g³osowania.

§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
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b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,

e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
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2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.

2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.

§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.

ROZDZIA£ VII

2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,

Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.

d) cz³onka.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.

3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.
2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.
3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.
4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:
1) rodki pochodz¹ce z darowizn,
2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.
§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.
§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.
§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.
2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.
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ROZDZIA£ VIII

ROZDZIA£ IX

Kontrola i nadzór nad so³ectwem

Postanowienia koñcowe

§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.

a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,

2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

Za³¹cznik nr 7
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA KONIN
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Konin jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie Konin.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,

b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,
d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
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3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od

pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
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2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) cz³onka.

Poz. 2277

— 11486 —

2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.
3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
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§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.

b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,

2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.

c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.

3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.

§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.

4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.

2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:

3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.

1) rodki pochodz¹ce z darowizn,
2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.

ROZDZIA£ IX

§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.

Postanowienia koñcowe

§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.

§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.

2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

ROZDZIA£ VIII

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:

Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,

Za³¹cznik nr 8
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA KONINEK
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Koninek jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wsie: Koninek, Konin-Huby, Psarki.

§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
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sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,
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c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,

§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.

4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.

§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.

2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
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Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) cz³onka.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
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ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.
3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.
2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.
3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.
4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.

2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.
ROZDZIA£ VIII
Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe

1) rodki pochodz¹ce z darowizn,

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.

2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.

2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:

§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:

§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.
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Za³¹cznik nr 9
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA KOSZANOWO
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ III

Postanowienia ogólne

Struktura organizacyjna

§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Koszanowo jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Koszanowo.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,
d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowa-
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nia, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.

§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.

3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.

3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) cz³onka.
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2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:

§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.
2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.
3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.
4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:

a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,

1) rodki pochodz¹ce z darowizn,

b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.

c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,

§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.
§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.
§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.

g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,

2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.

h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,

ROZDZIA£ VIII

i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.

Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.
ROZDZIA£ IX

2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.

Postanowienia koñcowe

3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.

Dziennik Urzêdowy
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2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:

Za³¹cznik nr 10
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA LUBOCZENICA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Luboczenica jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Luboczenica.

zumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:

ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.

a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,

3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.

b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:

§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.

-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,
d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera poro-

2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
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§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:

3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.

a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

d) og³oszenie wyników g³osowania.

§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
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b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,

e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
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2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.

2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.

§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.

ROZDZIA£ VII

2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,

Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.

d) cz³onka.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.

3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.
2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.
3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.
4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:
1) rodki pochodz¹ce z darowizn,
2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.
§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.
§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.
§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.
2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.
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ROZDZIA£ VIII

ROZDZIA£ IX

Kontrola i nadzór nad so³ectwem

Postanowienia koñcowe

§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.

a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,

2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

Za³¹cznik nr 11
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA LUBOSINA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Lubosina jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wsie: Lubosina, Lubosinek i Przystanki.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,

b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,
d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
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3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od

pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 115

2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) cz³onka.
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2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.
3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
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§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.

b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,

2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.

c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.

3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.

§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.

4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.

2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:

3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.

1) rodki pochodz¹ce z darowizn,
2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.

ROZDZIA£ IX

§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.

Postanowienia koñcowe

§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.

§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.

2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

ROZDZIA£ VIII

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:

Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,

Za³¹cznik nr 12
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA NOJEWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Nojewo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wsie: Nojewo i Podborowo.

§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
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sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,
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c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,

§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.

4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.

§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.

2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
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Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) cz³onka.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
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ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.
3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.
2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.
3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.
4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.

2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.
ROZDZIA£ VIII
Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe

1) rodki pochodz¹ce z darowizn,

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.

2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.

2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:

§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:

§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.
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Za³¹cznik nr 13
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA NOSALEWO
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ III

Postanowienia ogólne

Struktura organizacyjna

§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Nosalewo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie Nosalewo.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,
d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowa-
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nia, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.

§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.

3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.

3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) cz³onka.
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2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:

§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.
2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.
3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.
4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:

a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,

1) rodki pochodz¹ce z darowizn,

b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.

c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,

§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.
§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.
§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.

g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,

2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.

h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,

ROZDZIA£ VIII

i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.

Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.
ROZDZIA£ IX

2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.

Postanowienia koñcowe

3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.
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2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:

Za³¹cznik nr 14
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA ORLICZKO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Orliczko jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie Orliczko.

zumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:

ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.

a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,

3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.

b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:

§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.

-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,
d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera poro-

2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
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§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:

3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.

a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

d) og³oszenie wyników g³osowania.

§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
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b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,

e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
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2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.

2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.

§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.

ROZDZIA£ VII

2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,

Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.

d) cz³onka.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.

3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.
2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.
3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.
4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:
1) rodki pochodz¹ce z darowizn,
2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.
§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.
§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.
§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.
2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.
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ROZDZIA£ VIII

ROZDZIA£ IX

Kontrola i nadzór nad so³ectwem

Postanowienia koñcowe

§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.

a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,

2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

Za³¹cznik nr 15
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA PODPNIEWKI
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Podpniewki jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie Podpniewki.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,

b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,
d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
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3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od

pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
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2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) cz³onka.
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2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.
3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
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§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.

b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,

2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.

c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.

3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.

§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.

4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.

2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:

3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.

1) rodki pochodz¹ce z darowizn,
2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.

ROZDZIA£ IX

§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.

Postanowienia koñcowe

§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.

§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.

2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

ROZDZIA£ VIII

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:

Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,

Za³¹cznik nr 16
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA PSARCE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Psarce jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie Psarce.

§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,

Dziennik Urzêdowy
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sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,
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c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,

§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.

4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.

§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.

2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.

3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
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Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) cz³onka.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
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ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.
3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.
2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.
3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.
4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.

2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.
ROZDZIA£ VIII
Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe

1) rodki pochodz¹ce z darowizn,

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.

2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.

2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:

§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:

§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.

a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.
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Za³¹cznik nr 17
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA PSARSKIE
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ III

Postanowienia ogólne

Struktura organizacyjna

§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Psarskie jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie Psarskie.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,
d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowa-
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nia, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.

2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.

§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.

3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.

3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) cz³onka.
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2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys

3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.
2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.

§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:

3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.

a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,

4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.

b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,

§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:

c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

1) rodki pochodz¹ce z darowizn,

d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,

2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.

e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,

§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.

f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.

§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.
§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.
2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.
ROZDZIA£ VIII
Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.

Dziennik Urzêdowy

Poz. 2277

— 11520 —

Województwa Wielkopolskiego Nr 115

ROZDZIA£ IX

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

Postanowienia koñcowe
§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.
2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

Za³¹cznik nr 18
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA RUDKA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Rudka jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie Rudka.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
ROZDZIA£ III

Zadania i sposób ich realizacji

Struktura organizacyjna

§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,

§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
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ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
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d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
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§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,

g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.

c) Skarbnika,
d) cz³onka.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.

3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.

§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.

4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.

2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.

So³tys

3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.

§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,

4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:
1) rodki pochodz¹ce z darowizn,
2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.
§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.
§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.
§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.
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2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.

3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.

ROZDZIA£ VIII
ROZDZIA£ IX

Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

Postanowienia koñcowe
§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.
2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.
3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).
§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

Za³¹cznik nr 19
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA TUROWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Turowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie Turowo.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,

sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,
d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
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2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.

2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
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§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
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c) Skarbnika,
d) cz³onka.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.
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3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.
2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.
3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.
4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:
1) rodki pochodz¹ce z darowizn,
2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.

2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.
ROZDZIA£ IX

§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.
§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.
§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.
2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.
ROZDZIA£ VIII
Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.

Postanowienia koñcowe
§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.
2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.
3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).
§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

Za³¹cznik nr 20
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA ZAJ¥CZKOWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.

§2. So³ectwo Zaj¹czkowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie Zaj¹czkowo.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
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ROZDZIA£ II

ROZDZIA£ IV

Zadania i sposób ich realizacji

Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³

§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.

d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.

4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
ROZDZIA£ III
Struktura organizacyjna
§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.

§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
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d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.
§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.
2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
ROZDZIA£ VI
Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) cz³onka.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.

b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady

So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
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h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,

§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.

i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.

§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.

2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.
3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.

2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.
ROZDZIA£ VIII
Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.
ROZDZIA£ IX

2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.

Postanowienia koñcowe

3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.

§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.

4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:
1) rodki pochodz¹ce z darowizn,
2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.
§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.

2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.
3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).
§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.
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Za³¹cznik nr 21
do Uchwa³y nr XX/172/04
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA ZAMORZE
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ III

Postanowienia ogólne

Struktura organizacyjna

§1. Obszar i granice so³ectwa okrelone s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu Gminy Pniewy.
§2. So³ectwo Zamorze jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pniewy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Teren dzia³ania so³ectwa
obejmuje wie Zamorze.
§3. Zakres dzia³ania so³ectwa okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Zadania i sposób ich realizacji
§4. 1. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
a) zapewnienie mieszkañcom udzia³u w rozpatrywaniu spraw
socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z udzia³em
w realizacji zadañ gminy,
b) opiniowanie w czêci dotycz¹cej so³ectwa w przedstawionych do konsultacji przez Radê Miejsk¹ projektów uchwa³
w sprawach:
-

planu zagospodarowania przestrzennego,

-

planu bud¿etu na dany rok,

-

innych uchwa³ Rady Miejskiej,

c) rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, o utrzymaniu dróg gruntowych oraz administrowaniu obiektami
u¿ytecznoci publicznej w so³ectwie,
d) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi.
§5. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
§6. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego,
So³tys przekazuje Burmistrzowi Gminy.
2. Burmistrz Gminy, w zale¿noci od charakteru sprawy,
za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§7. 1. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys.
2. Kadencja So³tysa trwa cztery lata.
3. Do pomocy w realizacji zadañ So³tysa, Zebranie
Wiejskie wybiera Radê So³ecka, jako organ opiniodawczodoradczy.
§8. 1. Organy So³ectwa obowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad samorz¹dnoci, kolegialnoci i jawnoci w pracy
samorz¹du.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki podejmowania uchwa³
§9. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§10. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê zaistnienia
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego. So³tys podaje
do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie
tj. kurenda lub wywieszenie na tablicy og³oszeñ.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza, winno odbyæ siê
w terminie siedmiu dni od daty zg³oszenia wniosku, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§11. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymaganiami
niniejszego statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10
mieszkañców so³ectwa.
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2. Je¿eli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim
nie uczestniczy 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania, zwo³uj¹cy Zebranie Wiejskie mo¿e zarz¹dziæ odbycie
nastêpnego Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 min. od
pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.
3. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom, a w razie nieobecnoci So³tysa Zebranie Wiejskie
ustala inn¹ osobê sporód obecnych, wybran¹ w g³osowaniu
jawnym.
4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego zebranie.
§12. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów tzn. liczba g³osów za musi byæ
wiêksza od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Wyj¹tek
stanowi wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
3. Obrady Zebrania s¹. protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y podpisuje So³tys i protokolant.
§13. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwo³uje So³tysa i Radê So³eck¹,
b) uchwala plan finansowo - rzeczowy so³ectwa oraz ustala
program dzia³ania,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy So³tysa,
d) inne sprawy z zakresu wspólnoty nie zastrze¿one dla
innych organów.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³ectwa i Rady So³eckiej
§14. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz, w tym celu
Burmistrz okrela miejsce, dzieñ, godzinê i porz¹dek Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza, sporód radnych so³ectwa,
Przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego. Og³oszenie Burmistrza o Zebraniu Wiejskim dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w sk³adzie trzech osób, wybrana sporód uprawnionych
uczestników zebrania.
2. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej natê¿y:
a) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
c) ustalenie wyników g³osowania,
d) og³oszenie wyników g³osowania.
e) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
§17. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ wybór
so³tysa, nastêpnie przeprowadza siê wybór Rady So³eckiej.
3. Kandydatem na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej
mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Prawo do g³osowania maj¹ mieszkañcy zameldowani
w so³ectwie na pobyt sta³y lub czasowy w dniu wyborów.
§18. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siew g³osowaniu tajnym.
§19. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa,
g³osuj¹ kartkami do g³osowania opatrzonymi piecz¹tka Rady
Miejskiej. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹, liczbê g³osów.
§20. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu, zainteresowanych.
§21. 1. Wybory dla uzupe³nienia Rady So³eckiej przeprowadza siê na Zebraniu Wiejskim, informuj¹c o tym Burmistrza
Gminy.

§15. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa. albo
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Burmistrz zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecnoci 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej,
przeprowadza siê w nastêpnym zebraniu, w tym samym dniu
po up³ywie 30 min. od pierwotnego terminu zebrania, bez
wzglêdu na liczbê osób uczestnicz¹cych.

ROZDZIA£ VI

3. Liczbê mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania okrela Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludnoci.

Organy wykonawcze so³ectwa i zakres ich dzia³añ
Rada So³ecka
§22. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób:
a) Przewodnicz¹cego
b) Sekretarza,
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c) Skarbnika,

2. Projekty mog¹ dotyczyæ innych zadañ o istotnym znaczeniu dla spo³ecznoci So³ectwa.

d) cz³onka.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Zebranie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys, w zale¿noci
od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w kwartale.
4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspó³dzia³anie
z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa.
So³tys
§23. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
a) reprezentowanie so³ectwa w zakresie zadañ podjêtych na
Zebraniach Wiejskich,
b) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
c) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
d) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
e) uczestniczenie w naradach i szkoleniach so³tysów zwo³ywanych przez Burmistrza Gminy,
f) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarowaniem
rodkami finansowymi so³ectwa przy akceptacji wiêkszoci Rady So³eckiej,
g) prowadzenie dokumentacji: Protokolarza, Rejestru Finansowego,
h) organizuje wspó³dzia³anie Rady So³eckiej z komisjami
Rady Miejskiej oraz radnymi zamieszka³ymi na terenie
so³ectwa,
i) za ka¿dorazowy udzia³ w sesji Rady So³tys otrzymuje dietê
w wysokoci 50% diety radnych, co jest regulowane
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
2. Na zebraniu So³tys przedk³ada informacjê o swojej
dzia³alnoci i dzia³alnoci Rady So³eckiej.
ROZDZIA£ VII
Gospodarka finansowa so³ectwa
§24. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy z przeznaczeniem na zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§25. Wielkoæ rodków finansowych So³ectwa wynika
z planu Burmistrza oraz inicjatywy So³ectwa, które podlegaj¹
weryfikacji przez komisje Rady i ostatecznemu ustaleniu przez
Radê Miejsk¹ w uchwale bud¿etowej.
1. So³ectwo zg³asza Burmistrzowi projekt w³asnych zadañ
dotycz¹cych utrzymania mienia pozostaj¹cego w jego
dyspozycji: wietlic wiejskich, placów zieleni i zabaw
w ramach procedury bud¿etowej, okrelonej uchwa³¹
Rady Miejskiej.

3. Informacja o wysokoci i przeznaczeniu rodków finansowych w danym So³ectwie podlega og³oszeniu w miejscu
zwyczajowo przyjêtym. Czynnoci tej dokonuje So³tys.
§26. 1. Wydatki nastêpuj¹ zgodnie z planem i w kwotach
limitu okrelonego w bud¿ecie.
2. So³tys w porozumieniu ze Skarbnikiem dokonuje uruchomienia rodków.
3. Urz¹d Miejski prowadzi pe³n¹ obs³ugê ksiêgowokasow¹ oraz inwestorsk¹.
4. Nie zrealizowane kwoty planowanych wydatków wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
§27. Dodatkowe ród³a rodków finansowych stanowi¹:
1) rodki pochodz¹ce z darowizn,
2) rodki pochodz¹ce z dzier¿awy i wynajmu maj¹tku komunalnego.
§28. rodki wymienione w §27 zwiêkszaj¹ bud¿et Gminy
zgodnie z §24 i s¹ wydatkowane zgodnie z planem w So³ectwie, które je wypracowa³o.
§29. Zebranie Wiejskie co najmniej raz w roku rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie Rady So³eckiej z wykonania planu
finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków so³ectwa.
§30. 1. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ ponosi So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹.
2. Sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowo/kasowej
okrela Burmistrz odrêbnym zarz¹dzeniem.
ROZDZIA£ VIII
Kontrola i nadzór nad so³ectwem
§31. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.
2. rodkami nadzoru s¹:
a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
b) dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej,
c) kontrola uchwa³ Zebrañ Wiejskich co do zgodnoci
z przepisami prawa.
§32. 1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje
Burmistrz Gminy.
2. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
3. Burmistrz i Rada Miejska maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej
so³ectwa.
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ROZDZIA£ IX

Poz. 2277, 2278

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie dotyczy organizacji imprez
i uroczystoci dochodowych (zabawy, uroczystoci rodzinne,
itp.).

Postanowienia koñcowe
§33. 1. So³ectwa nie posiadaj¹ce w³asnych wietlic wiejskich mog¹ korzystaæ z innych wietlic wiejskich, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z So³tysem.
2. So³ectwa wymienione w ust. 1 zwolnione s¹ z op³aty
za korzystanie ze wietlicy.

§34. Zmiany w statucie so³ectwa podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Radê Miejsk¹ i mog¹ byæ dokonywane:
a) na wniosek Zebrañ Wiejskich, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 1/3 so³ectw w gminie,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii co najmniej 3/4 liczby so³tysów.

2278
UCHWA£A Nr XXV/205/2004 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie
obejmuj¹cym czêæ dzia³ek po³o¿onych w Sarbinowie przy ul. D³ugiej i oznaczonych nr geod, 82, 81/1, 81/2
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej czêciowo z us³ugami rzemielniczymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, z póniejszymi-zmianami), art. 26
i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 139
z 1999 r. z póniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwa³y
Rady Miejskiej w Swarzêdzu Nr XI/104/99 z dnia 06.07.1999 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz
obejmuj¹cej czêæ dzia³ek po³o¿onych w Sarbinowie przy ul.
D³ugiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 80/1, 82, 81/
1, 81/2 (teren objêty zmian¹ 1.5000 ha) -zmiana przeznaczenia
z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z aktywizacj¹ gospodarcz¹, a tak¿e w zwi¹zku z art.
85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.),
Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Uchwa³a siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym
czêæ dzia³ek po³o¿onych w Sarbinowie przy ul. D³ugiej
i oznaczonych nr geod. 82, 81/1, 81/2 - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej czêciowo z us³ugami rzemielniczymi.
2. Granice obszaru planu o którym mowa w/wym. §1 ust.
1 okrela rysunek planu w skali 1:1000. stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y, bêd¹cy jej integraln¹ czêci¹.
§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1. Wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych planem.
2. Ustalenie zasad podzia³u, zagospodarowania i zabudowy
terenu.
3. Umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów publicznych i lokalnych.
4. Ochrona interesów publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku symbolem MN.
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz
z us³ugami rzemielniczymi oznaczone na rysunku symbolem MN/UR.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
4. Warunki wynikaj¹ce z w³aciwoci rodowiska i jego ochrony.
2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. Liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ linie
rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania.
2. Obowi¹zuj¹cych liniach zabudowy - natê¿y przez to rozumieæ; ¿e wyklucza siê lokalizacjê obiektów w obszarze
zawartym pomiêdzy t¹ lini¹ a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogi
wzg, tereny o ró¿nym u¿ytkowaniu.
3. Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nale¿y przez
to rozumieæ, ¿e s¹ to budynki s³u¿¹ce celom mieszkalnym,
jednorodzinne na wydzielonych dzia³kach, wolnostoj¹ce
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zlokalizowane na terenach oznaczonych na planie symbolem MN.
4. Budynkach gospodarczych - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e
s¹ to budynki towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej
o pow. zabudowy do 60 m2 i charakterze sk³adzików
wzglêdnie gara¿y.
5. Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z us³ugami rzemielniczymi  nale¿y przez to rozumieæ, ¿e tereny
przeznaczone pod budynki mieszkalne jednorodzinne oraz
budynki o przeznaczeniu na us³ugi rzemielnicze nieuci¹¿liwe, nie rzutuj¹ce na s¹siaduj¹ce tereny: a oznaczone na
planie symbolem MN/UR.
ROZDZIA£ II
Ustalenia ogólne dotycz¹ce obszaru objêtego planem
§4. 1. Miejscowy plan zagospodarowania obejmuje fragmenty terenu wsi Sarbinowo.
2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny okrela rysunek planu
w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Granice terenów objêtych planem okrela rysunek
planu w skali 1:1000. stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
4. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê:
a) lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska przyrodniczego,
b) projektowane inwestycje nie mog¹ znacz¹co oddzia³ywaæ
na otaczaj¹ce rodowisko,
c) od prowadzenie cieków do zbiorników nie gwarantuj¹cych ich pe³nej szczelnoci i stwarzaj¹cych mo¿liwoæ
przenikania nieoczyszczonych cieków do gruntu,
d) urz¹dzenia wysypisk odpadów uci¹¿liwych,
e) zasilania obiektów z istniej¹cych sieci napowietrznych
i podziemnych w sposób nie uzgodniony z ich dysponentem,
f) sytuowania obiektów bez zachowania bezpiecznej odleg³oci od energetycznych linii napowietrznych i podziemnej sieci uzbrojenia terenu.
ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
§5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonej na rysunku planu symbolem MN ustala siê:
1. Minimaln¹ powierzchnie dzia³ki 900 m2.
2. Minimalna szerokoæ frontu dziatki -20,0 m.
3. Maksymalna powierzchniê zabudowy wielkoci 30% powierzchni dzia³ki.

Poz. 2278

4. Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 20 m do granicy dzia³ki z terenem KP (ul. D³uga). Dla
projektowanej wydzielonej dzia³ki w rejonie trafostacji
(teren EE) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy winna byæ cofniêta i znajdowaæ siê 26 m od granicy z terenem KP
(ul. D³uga).
5. Formy zabudowy - zabudowa wolnostoj¹ca, parterowa,
dach stromy, kryty dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym, mo¿liwoæ u¿ytkowania poddasza na cele
mieszkalne, k¹t nachylenia dachu 20 - 45°. Ewentualne
podpiwniczenie na podstawie badañ geotechnicznych
potwierdzaj¹cych mo¿liwoæ jego prawid³owego wykonania.
6. Posadowienie parterów budynków na wysokoci 40 - 70
cm od powierzchni terenu. Maksymalna wysokoci
budynków od powierzchni terenu do kalenicy- 8,5 m.
7. Mo¿liwoæ realizacji budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 60 m2 z dachem stromym, zlokalizowane w tylnej czêci dzia³ki. Dopuszcza siê 1 kondygnacjê. Pokrycie dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym, k¹t nachylenia dachu 20°  45°.
8. Nie dopuszcza siê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
produkcyjnej w projektowanych wolnostoj¹cych budynkach gospodarczych.
9. Architektura budynków winna nawi¹zywaæ do architektury regionalnej Wielkopolski, lokalnych tradycji budowlanych.
10. Nale¿y zachowaæ jednolity a¿urowy charakter ogrodzeñ
frontowych o wysokoci redniej, dla nachylenia terenu
do 1,50 m. Zakazuje siê stosowania ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i ogrodzeñ pe³nych od
strony drogi (ul. D³ugiej).
11. Zapewni a siê prawo do realizacji obiektów ma³ej architektury.
12. Dopuszcza siê mo¿liwoæ scalania dzia³ek w celu powiêkszenia powierzchni.
§6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wraz z us³ugami rzemielniczymi oznaczonej na rysunku
planu symbolem MN/UR ustala siê:
1. Minimaln¹ powierzchniê dzia³ki 1500 m2 i szerokoci minimum 40 metrów, zgodnie z rysunkiem planu -za³¹czniki
nr 1.
2. Dodatkowa funkcjê - us³ugi rzemielnicze nieuci¹¿liwe dla
istniej¹cej s¹siaduj¹cej zabudowy mieszkaniowej. Ewentualne uci¹¿liwoci nie mog¹ wykraczaæ poza granice
posesji.
3. Dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ jednokondygnacyjn¹ o powierzchni zabudowy do 200 m2- oznaczone na
rysunku planu symbolem UR.
4. Dla budynków gospodarczych dopuszcza siê mo¿liwoæ
stosowania dachów p³askich.
5. Charakter zabudowy jak okrelono w §5 pkt 4, 5, 6, 9, 10,
11, 12 niniejszej uchwa³y.
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6. Maksymalna powierzchniê zabudowy wielkoci 40% powierzchni dzia³ki.

4. Zaopatrzenie w gaz - doprowadzenie gazu do projektowanych budynków z istniej¹cej sieci gazowej w ul. D³ugiej.

7. Minimalna powierzchnia zieleni biologicznie czynnej - 30%
powierzchni dzia³ki.

5. Sieæ energetyczna - przy³¹czenie do istniej¹cej sieci. Dostarczanie energii elektrycznej odbywaæ siê bêdzie, na
podstawie warunków technicznych uzyskanych z zak³adu
energetycznego po podpisaniu urnowy przy³¹czeniowej.
Adaptuje siê istniej¹c¹ stacje transformatorow¹ i wydziela
siê teren na ten cel. Od istniej¹cych i projektowanych sieci
i instalacji elektroenergetycznych nale¿y zachowaæ strefy
ochronne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§7. Dla terenu komunikacji publicznej KDz ustala siê:
1. Zakaz bezporedniego pod³¹czenia komunikacyjnego nowoprojektowanych dzia³ek do ulicy D³ugiej - drodze
o funkcji powiatowej KP. Dojazd do zespo³u mieszkaniowego zapewnia zaprojektowana droga dojazdowa zbiorcza oznaczona KDz, pod³¹czona do ul. D³ugiej w jednym
punkcie wskazanym na za³¹czniku graficznym.
2. Zakaz lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury zwi¹zanych
z obs³ug¹ otaczaj¹cych terenów w pasie drogowym drogi
powiatowej KP, zwi¹zanej z funkcjonowaniem obwodnicy
aglomeracji poznañskiej - czêci powiatowej. Elementy
infrastruktury technicznej nale¿y umieciæ w pasie drogowym drogi dojazdowej zbiorczej KDz,
3. Tereny drogi KDz jako tereny przeznaczone dla lokalizacji
celów publicznych - infrastruktury technicznej.
4. Pas drogi dojazdowej zbiorczej KDz szerokoci 10 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
§8. Na terenie objêtym zmian¹ planu zakazuje siê lokalizowania obiektów innych ni¿ przewidziane ustaleniami planu.
Ustala siê zasady ochrony akustycznej wg obowi¹zuj¹cych
norm.
§9. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki wykonania uzbrojenia
dla ca³ego obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem gminnym:
1. W zakresie zaopatrzenia w wodê - doprowadzenie wody
przez pod³¹czenie dzia³ek do sieci wodoci¹gów wiejskich
biegn¹cych w ul. D³ugiej.
2. Kanalizacja sanitarna - w pierwszym etapie na okres
przejciowy dopuszcza siê realizacje szczelnych zbiorników bezodp³ywowych - wy³¹cznie do cieków bytowych
i okresowy ich wywóz do oczyszczalni cieków w Swarzêdzu. Docelowo przewiduje siê realizacjê sieci kanalizacyjnej i budowê oczyszczalni cieków ³¹cznie z s¹siaduj¹cymi
miejscowociami w Paczkowie.
3. Kanalizacja deszczowa - wody deszczowe odprowadziæ
docelowo do gminnej kanalizacji deszczowej po jej rozbudowie. Tymczasowo wody deszczowe nale¿y zagospodarowaæ we w³asnym zakresie (w granicach w³asnej dzia³ki),
nie naruszaj¹c interesu osób trzecich.

6. Sieæ telefoniczna - docelowo podziemna, skablowana.
7. Podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
szczegó³owe projekty bran¿owe.
8. Do celów grzewczych dopuszcza siê stosowanie wy³¹cznie
paliw ekologicznych.
9. Gromadzenie odpadów w pojemnikach zlokalizowanych
na terenie w³asnej posesji. Odprowadzenie odpadów sta³ych - zgodnie z systemem gospodarki odpadowej gminy.
10. Zakazuje siê odprowadzania wszelkich nieczystoci i cieków do istniej¹cych cieków wodnych.
11. Zakazuje siê pod³¹czenia obiektów do istniej¹cych sieci
infrastruktury technicznej bez uzgodnienia z dysponentem
sieci.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§10. Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 1 poz. 943 z póniejszymi zmianami) dla
terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu
ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§11. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Swarzêdz.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska
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2279
UCHWA£A Nr XVI/129/04 RADY GMINY KOCIAN
z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie ustalenia w Orodku Wypoczynkowym w Nowym Dêbcu strefy p³atnego parkowania,
stawek op³at za parkowanie, wysokoci op³aty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t.j. Dz.U. Nr
71 z 2000 r., poz. 838 ze zmianami) Rada Gminy Kocian
uchwala co nastêpuje:

nym kart¹ parkingow¹ wyznacza siê zerow¹ stawkê op³aty
abonamentowej.

§1. 1. Na drogach publicznych stanowi¹cych drogi gminne (Nr dzia³ek 67/1, 60/109, 60/133, 60/155, 60/185) w Orodku
Wypoczynkowym w Nowym Dêbcu ustala siê Strefê P³atnego
Parkowania.

5. Op³atê parkingow¹ pobieraæ bêdzie inkasent wyznaczony przez zarz¹dcê drogi.

2. Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
w Strefie P³atnego Parkowania ustala siê op³atê w formie
abonamentu w wysokoci 2 z³otych na dobê, za ka¿dy dzieñ
tygodnia.
3. Dla osób niepe³nosprawnych o obni¿onej sprawnoci
ruchowej kieruj¹cych pojazdem samochodowym oznaczo-

4. Ustal¹ siê op³atê dodatkow¹ za nie uiszczenie op³aty
parkingowej w wysokoci 30 z³.

6. Uiszczenie op³aty parkingowej nastêpowaæ bêdzie
poprzez wykupienie u inkasenta karty abonamentowej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kocian.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Andrzej Przyby³a

2280
UCHWA£A Nr 191/XXIV/04 RADY MIEJSKIEJ W REMIE
z dnia 28 maja 20004 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych we wsi Psarskie
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
z pón. zm.) Rada Miejska w remie uchwala, co nastêpuje:
§1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych ulice we wsi
Psarskie, wymienione w za³¹czniku nr 1 i przedstawione
graficznie na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi remu.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Maciej Janiszewski
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr 191/XXIV/04
Rady Miejskiej w remie
z dnia 28 maja 2004 r.

DROGI GMINNE WE WSI PSARSKIE GMINA REM
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2281
UCHWA£A Nr 192/XXIV/04 RADY MIEJSKIEJ W REMIE
z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie ustalenia cen za przewozy osób rodkami komunikacji miejskiej w remie
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z pón. zm.) oraz §1 ust. 3
rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalenia op³at
dodatkowych z tytu³u przewozu osób oraz zabieranych ze
sob¹ do rodka transportowego zwierz¹t i rzeczy (Dz.U, Nr 38,
poz. 376) Rada Miejska w remie uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ceny biletów jednorazowych za przejazd autobusem na liniach komunikacji miejskiej w remie wynosz¹:
- bilet normalny I strefa miasto

1.50 z³.,

- bilet normalny II strefa podmiejska

2.00 z³.,

- bilet ulgowy dla I i II strefy

0.90 z³.

2. Przewóz baga¿u rêcznego przekraczaj¹cego wymiary
100x60x50 cm, wózka dzieciêcego lub psa podlega op³acie jak
za przewóz osób na podstawie biletów normalnych wyszczególnionych w ust. 1.
3. Nie podlega op³acie przewóz:
a) wózka dzieciêcego z którego korzysta dziecko do lat 4,
b) wózka inwalidzkiego z którego korzysta osoba niepe³nosprawna,
c) psa przewodnika osoby niewidomej.
§2. Op³ata dodatkowa za przejazd osoby lub za przewóz
baga¿u, wózka i psa bez wa¿nego biletu, b¹d bez wa¿nego
dokumentu uprawniaj¹cego do przejazdu bezp³atnego lub
ulgowego na wszystkich liniach komunikacji miejskiej
w remie wynosi 50,00 z³.
§3. Do korzystania z bezp³atnych przejazdów rodkami
komunikacji miejskiej w remie uprawnione s¹ nastêpuj¹ce
osoby:
1) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie ksi¹¿ki inwalidy wojennego (wojskowego), zawieraj¹cej wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o ca³kowitej
lub czêciowej niezdolnoci do pracy, albo o ca³kowitej
niezdolnoci do pracy oraz niezdolnoci do samodzielnej
egzystencji:
2) dzieci w wieku do 4 lat,
3) osoby, które ukoñczy³y 70 lat - na podstawie dowodu
osobistego,
4) inwalidzi I grupy wraz z przewodnikami,
5) ociemniali i niewidomi wraz z przewodnikiem,
6) dzieci i m³odzie¿ dotkniête inwalidztwem lub niepe³nosprawne do ukoñczenia 24 roku ¿ycia oraz studenci do-

tkniêci inwalidztwem lub niepe³nosprawni do ukoñczenia
26 roku ¿ycia,
7) opiekun lub przewodnik osoby wymienionej w pkt 6,
którym jest jedna osoba pe³noletnia, a w przypadku osoby
niewidomej - osoba, która ukoñczy³a 13 lat.
§4. Do korzystania z ulgowych przejazdów rodkami komunikacji miejskiej w remie uprawnione s¹ nastêpuj¹ce
osoby:
1) ¿o³nierze odbywaj¹cy niezawodow¹ s³u¿bê wojskow¹,
z wyj¹tkiem s³u¿by okresowej i nadterminowej, oraz osoby spe³niaj¹ce obowi¹zek tej s³u¿by w formach równorzêdnych,
2) dzieci w wieku powy¿ej 4 lat do rozpoczêcia nauki w szkole
podstawowej,
3) dzieci i m³odzie¿ w okresie od rozpoczêcia nauki w szkole
podstawowej do ukoñczenia gimnazjum, szko³y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej-publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szko³y publicznej, nie d³u¿ej
ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia, a studenci do ukoñczenia
26 roku ¿ycia,
4) emeryci i rencici oraz wspó³ma³¿onkowie, na których
pobierane s¹ zasi³ki rodzinne,
5) kombatanci - na podstawie legitymacji kombatanckiej,
6) g³uchoniemi - na podstawie legitymacji Polskiego Zwi¹zku
G³uchych albo orzeczenia w³aciwego organu orzekaj¹cego o ca³kowitej g³uchocie lub obustronnego upoledzenia
s³uchu, albo zawiadczenia wystawionego przez zak³ad
opieki zdrowotnej.
§5. Do dokumentów powiadczaj¹cych uprawnienia,
o których mowa w §3 i 4, tam¿e nie wymienionych, stosuje
siê odpowiednio przepisy rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 padziernika 2002 r. w sprawie rodzajów
dokumentów powiadczaj¹cych uprawnienia do korzystania
z ulgowych przejazdów rodkami publicznego transportu
zbiorowego (Dz.U. Nr 179, poz. 1495, zm. Dz.U. z 2003 r.
Nr 220, poz. 2182).
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi remu.
§7. Traci moc uchwa³a Nr 473/XLIII/02 Rady Miejskiej
w remie z dnia 22 lutego 2002 r.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Maciej Janiszewski
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UCHWA£A Nr 193/XXIV/04 RADY MIEJSKIEJ W REMIE
z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy rem
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r.
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132,
poz. 622 z pón. zm.) Rada Miejska w remie uchwala, co
nastêpuje:
ROZDZIA£ 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie nieruchomoci
§1. W³aciciele nieruchomoci zapewniaj¹ utrzymanie czystoci i porz¹dku na czêciach nieruchomoci s³u¿¹cych do
u¿ytku publicznego przez:
1) uprz¹tanie b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z powierzchni nieruchomoci,
2) uprz¹tanie (w szczególnoci zamiatanie, zbieranie, zmywanie itp.) zanieczyszczeñ z pomieszczeñ i urz¹dzeñ budynków wielolokalowych przeznaczonych do wspólnego
u¿ytku, studzienek (tzw. wietlików) piwnicznych przyokiennych i rur spustowych rynnowych z kratkami czyszczakowymi,
3) niezw³oczne usuwanie odpadów powsta³ych w wyniku
remontu i modernizacji lokali (np. gruzu itp.).
§2. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami
mo¿e odbywaæ siê na terenie nieruchomoci pod warunkiem,
¿e powstaj¹ce cieki odprowadzane s¹ do kanalizacji miejskiej
sanitarnej lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach, w szczególnoci cieki takie nie mog¹ byæ bezporednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do
ziemi.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mog¹ odbywaæ siê na terenie nieruchomoci pod warunkiem, ¿e nie s¹ uci¹¿liwe dla s¹siednich
nieruchomoci, a powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone
w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach.
3. Zabronione jest mycie oraz naprawa pojazdów samochodowych w pasie drogowym dróg publicznych oraz na
ogólnodostêpnych parkingach, za wyj¹tkiem uzasadnionych
napraw spowodowanych awari¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ kontynuowanie jazdy.

ROZDZIA£ 2
Rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomoci
oraz na drogach publicznych
§3. 1. W³aciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci i porz¹dku przez wyposa¿enie nieruchomoci w pojemniki, kontenery lub worki foliowe przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych o odpowiedniej pojemnoci
(w sposób uzgodniony w postanowieniach umowy z przedsiêbiorstwem wywozowym), uwzglêdniaj¹cej czêstotliwoæ
i sposób poz. bywania siê odpadów z nieruchomoci,
z zastrze¿eniem ust. 3.
2. Zbiórka odpadów odbywa siê w sposób selektywny.
3. Odpady komunalne nale¿y gromadziæ w pojemnikach,
kontenerach lub workach foliowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych:
1) dla budynków mieszkalnych - co najmniej jeden pojemnik,
kontener lub worek foliowy przeznaczony do gromadzenia
odpadów komunalnych na ka¿d¹ nieruchomoæ,
2) dla szkó³ wszelkiego typu - co najmniej jeden pojemnik lub
kontener na ka¿d¹ nieruchomoæ,
3) dla ¿³obków i przedszkoli - co najmniej jeden pojemnik lub
kontener na ka¿d¹ nieruchomoæ,
4) dla lokali handlowych - co najmniej jeden pojemnik lub
kontener na lokal,
5) dla punktów handlowych poza lokalem - co najmniej jeden
pojemnik, kontener lub worek foliowy przeznaczony do
gromadzenia odpadów komunalnych na ka¿dy punkt,
6) dla lokali gastronomicznych - co najmniej jeden pojemnik
lub kontener na ka¿dy lokal,
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej
jeden pojemnik, kontener lub worek foliowy przeznaczony
do gromadzenia odpadów komunalnych,
8) dla urzêdów, biur, zak³adów rzemielniczych, us³ugowych
i produkcyjnych  co najmniej jeden pojemnik, kontener
lub worek foliowy przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych,
9) dla szpitali, internatów, koszar, sanatoriów, hoteli, pensjonatów itp. - co najmniej jeden pojemnik lub kontener na
ka¿d¹ nieruchomoæ,
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10) dla ogródków dzia³kowych - co najmniej jeden pojemnik
lub kontener na ka¿dy ogród dzia³kowy.
4. W przypadkach okrelonych w ust. 3 pkt 4 i 5, jeli jest
prowadzona dzia³alnoæ zwi¹zana ze sprzeda¿¹ artyku³ów
spo¿ywczych oraz w ust. 3 pkt 6 i 7, nale¿y dodatkowo, na
zewn¹trz poza lokalem, ustawiæ dostateczn¹ liczbê koszy na
odpady dla klientów, opró¿nianych w sezonie letnim codziennie, poza sezonem w miarê potrzeb.
5. Odpady komunalne, nie mieszcz¹ce siê w typowych
urz¹dzeniach do zbierania odpadów, nale¿y gromadziæ na
wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie nieruchomoci.
6. Odpady powsta³e w wyniku remontu i modernizacji
lokali, np. gruz, nale¿y gromadziæ w specjalnych kontenerach,
uniemo¿liwiaj¹cych pylenie.

Pojemniki winny posiadaæ logo lub nazwê przedsiêbiorcy
prowadz¹cego dzia³alnoæ w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia okrelaj¹ce rodzaj gromadzonych odpadów. W miarê naturalnego zu¿ycia pojemników kolorystyka bêdzie dostosowana do przyjêtych wzorców ogólnokrajowych.
14. Do selektywnej zbiórki odpadów dopuszcza siê stosowanie oznakowanych worków foliowych do gromadzenia
odpadów.
ROZDZIA£ 3
Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów
komunalnych lub nieczystoci ciek³ych z nieruchomoci
oraz z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego

7. Pojemniki i inne urz¹dzenia do zbierania odpadów
powinny byæ ustawione w miejscach ³atwo dostêpnych, zarówno dla ich u¿ytkowników, jak i dla pracowników przedsiêbiorcy prowadz¹cego dzia³alnoæ w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoci
i utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoci lub osób trzecich.

§4. 1. Odpady z terenu nieruchomoci nale¿y usuwaæ
okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiêbiorstwem
wywozowym z czêstotliwoci¹ co najmniej:

8. W³aciciele urz¹dzeñ do zbierania odpadów powinni
dbaæ o w³aciwy stan techniczny i sanitarny tych urz¹dzeñ,
a w szczególnoci poddawaæ je okresowemu czyszczeniu
i odka¿aniu przy u¿yciu dostêpnych rodków.

2. W przypadku placówek handlowo - us³ugowych zlokalizowanych poz. a budynkami wprowadza siê obowi¹zek
codziennego usuwania odpadów z koszy.

9. Zabrania siê umieszczania w pojemnikach, kontenerach lub workach foliowych przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych: niegu, lodu, gor¹cego ¿u¿la i popio³u, odpadów niebezpiecznych, medycznych oraz spalania
odpadów komunalnych.
10. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki,
zieleñce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne nale¿y
gromadziæ w koszach ulicznych.
11. W³aciciele terenów, na których organizowane s¹
imprezy masowe, maj¹ obowi¹zek zapewnienia dostatecznej
liczby pojemników, kontenerów lub worków foliowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, a tak¿e
szaletów przenonych.

1) na terenie miasta nie rzadziej ni¿ jeden raz w tygodniu,
2) na terenach wiejskich nie rzadziej ni¿ jeden raz na trzy
miesi¹ce, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.

3. W przypadku nieruchomoci, na których organizowane s¹ imprezy masowe, wprowadza siê obowi¹zek niezw³ocznego usuwania odpadów.
4. Odpady z koszy ulicznych nale¿y usuwaæ wed³ug potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 1 raz w tygodniu.
§5. W³aciciel nieruchomoci nieskanalizowanej jest zobowi¹zany do opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
(szamb) z czêstotliwoci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do
ich przepe³nienia.
§6. Odpady komunalne nale¿y usuwaæ wy³¹cznie na sk³adowiska odpadów komunalnych.
§7. Nieczystoci ciek³e nale¿y usuwaæ wy³¹cznie do stacji
zlewnych.

12. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielomieszkaniowej winny byæ ustawione
w zestawie 4 pojemników: po jednym pojemniku na szk³o
bia³e, szk³o kolorowe, tworzywa sztuczne i makulaturê.

§8. Do odbierania odpadów komunalnych nale¿y u¿ywaæ
wy³¹cznie pojazdów specjalistycznych, a do opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych pojazdów asenizacyjnych.

13. Do selektywnego gromadzenia odpadów nale¿y stosowaæ pojemniki o nastêpuj¹cych ujednoliconych kolorach
i pojemnociach:

ROZDZIA£ 4

1) niebieskim z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne
o pojemnoci 1,0 - 2,5 m3,
2) ¿ó³tym z przeznaczeniem na makulaturê o pojemnoci 1,0
- 2,5 m3,
3) czerwonym z przeznaczeniem na szk³o kolorowe o pojemnoci 1,0 - 2,5 m 3,
4) bia³ym z przeznaczeniem na szk³o bia³e o pojemnoci 1,0
- 2,5 m3.

Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹ce na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§9. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñstwa i rodków ostro¿noci,
zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
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§10. 1. Do obowi¹zków osób utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe, a w szczególnoci psy, nale¿y:
1) zarejestrowanie psa,
2) oznakowanie psa,
3) wyposa¿enie psa w obro¿ê,
4) prowadzenie psa na uwiêzi, z zastrze¿eniem ust. 2, z tym
¿e pies agresywny i pies rasy uznawanej za agresywn¹ lub
pies o wysokoci w k³êbie ponad 30 cm musi ponadto
mieæ na³o¿ony kaganiec,
5) zapewnienie sta³ego skutecznego dozoru nad psami
i innymi zwierzêtami domowymi, z zastrze¿eniem ust. 3,
6) usuwanie zanieczyszczeñ pozostawionych przez psy i inne
zwierzêta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego, a w szczególnoci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych
(zieleñcach, parkach, pasach rozdzia³u dróg itp.), postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych
z psów  przewodników.
2. Zabrania siê:
1) wprowadzania psów i innych zwierz¹t domowych na teren
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, pla¿ i k¹pielisk,
2) wprowadzania psów i innych zwierz¹t domowych do
obiektów u¿ytecznoci publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, takich jak: schroniska,
lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psów  przewodników,
3) dopuszczania do zak³ócania ciszy i spokoju przez zwierzêta
domowe.
3. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z na³o¿onym kagañcem
jest dozwolone jedynie w miejscach ma³o uczêszczanych
przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma mo¿liwoæ
sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
4. W³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany trzymaæ
psa na uwiêzi lub w kojcu przez ca³¹ dobê. Swobodne
puszczenie psa na terenie nieruchomoci dozwolone jest
wy³¹cznie wtedy, gdy nieruchomoæ jest nale¿ycie ogrodzona
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa,
a ponadto jest uniemo¿liwiony swobodny dostêp na teren
nieruchomoci osobom trzecim. W widocznym miejscu,
w pobli¿u wejcia na teren nieruchomoci, nale¿y umieciæ
tabliczkê ostrzegawcz¹ o trzymaniu psa.
§11. 1. Osoby utrzymuj¹ce psa zobowi¹zane s¹ do jego
oznakowania w systemie trwa³ego znakowania, polegaj¹cego
na podskórnym wprowadzeniu elektronicznego nonika numeru kodu identyfikacyjnego przez lekarza weterynarii;
w przypadku szczeni¹t  w okresie czwartego miesi¹ca od
jego narodzin, w terminie pierwszego szczepienia ochronnego przeciw wcieklinie, natomiast w przypadku osobników
doros³ych  w okresie pierwszego miesi¹ca od daty wejcia
w posiadanie.
2. Rejestracja i oznakowanie psa nastêpuje po okazaniu
aktualnego zawiadczenia potwierdzaj¹cego przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wcieklinie.

ROZDZIA£ 5
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierz¹t
gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji
rolniczej oraz wyznaczania obszarów podlegaj¹cych
obowi¹zkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§12. 1. Hodowla zwierz¹t gospodarskich dozwolona jest
w miecie rem na nieruchomociach:
1) ul. Szkolna 19,
2) ul. Wybickiego 23,
3) ul. Ogrodowa 14,
4) ul. Wiosny Ludów 27.
2. W budynkach gospodarczych towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenach ogrodów
dzia³kowych dopuszcza siê chów:
1) do 15 szt. drobiu,
2) do 3 samic króliczych z przychówkiem,
3) 1 kozy matki z przychówkiem,
4) go³êbi.
§13. 1. Na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
zwierzêta gospodarskie mog¹ byæ utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad okrelonych w ust. 2.
2. Prowadz¹cy hodowlê zwierz¹t gospodarskich jest zobowi¹zany zapewniæ nastêpuj¹ce warunki:
1) odleg³oæ miejsc, w których utrzymywane s¹ zwierzêta nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 15 m od budynków mieszkalnych
oraz obiektów u¿ytecznoci publicznej i obs³ugi ludnoci,
2) gromadzenie i usuwanie, powstaj¹cych w zwi¹zku z hodowl¹, odpadów i nieczystoci w sposób zgodny z prawem, zw³aszcza z wymaganiami niniejszej uchwa³y i nie
powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomoci oraz
wód powierzchniowych i podziemnych,
3) nie powodowanie przez prowadzon¹ hodowlê, wobec
innych osób zamieszkuj¹cych na nieruchomoci lub nieruchomociach s¹siednich, uci¹¿liwoci, takich jak: ha³as,
odór itp. oraz zagro¿eñ dla rodowiska,
4) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarno 
epidemiologicznych,
5) zabezpieczenie nieruchomoci przed mo¿liwoci¹ jej opuszczenia przez zwierzêta gospodarskie,
6) pszczo³y winny byæ trzymane w ulach, ustawionych
w odleg³oci co najmniej 5 m od granicy nieruchomoci
- w taki sposób, aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce pszczo³y nie
zak³óca³y korzystania z nieruchomoci s¹siednich,
7) uprz¹tniêcie zanieczyszczeñ z ulicy, placu, chodnika lub
drogi pozostawionych przez zwierzêta gospodarskie.
§14. W przypadku wyst¹pienia plagi gryzoni obszar kompleksowej deratyzacji i termin jej przeprowadzenia okreli
Burmistrz remu, po uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
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ROZDZIA£ 6

niektórych obowi¹zków w³acicieli psów na terenie miasta
i gminy rem.

Przepisy koñcowe
§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
remu.

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

§16. Traci moc uchwa³a Nr 124/XVI/95 Rady Miejskiej
w remie z dnia 15 wrzenia 1995 r. w sprawie okrelenia

Przewodnicz¹cy Rady
() Maciej Janiszewski
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UCHWA£A Nr 113/2004 RADY GMINY W£ADYS£AWÓW
z dnia 3 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³aty za zajêcie 1 m2
pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy W³adys³awów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr
74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz.
1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953)
Rada Gminy W³adys³awów uchwa³a co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawki op³aty za zajêcie pasa drogowego
dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹ jest Gmina W³adys³awów w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) wysokoci stawek op³aty za zajêcie 1 m2 pasa drogowego
na cele nie zwi¹zane z budow¹ przebudow¹, remontem
i ochron¹ dróg za ka¿dy dzieñ zajêcia wynosz¹:
a) za 1 m2 jezdni do 20% szerokoci jezdni

2,00 z³

b) za 1 m2 jezdnie od 20% do 50% szerokoci jezdni
4,00 z³,
c) za 1 m2 jezdni powy¿ej 50% szerokoci jezdni
7,00 z³,
d) za 1 m2 ci¹gów pieszych (chodnik i pobocze)

0,50 z³,

e) za 1 m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego(rów,
pas zieleni, pas przydro¿ny, zatoka)
0,10 z³,

2) za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala siê
wysokoæ rocznej stawki op³aty za 1m2 powierzchni pasa
drogowego zajêtego przez rzut poziomy w/w urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej w wysokoci:
a) poza obszarem zabudowanym

10,0 z³,

b) w obszarze zabudowanym

20,0 z³,

c) na obiektach mostowych

150,0 z³,

3) za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala siê
n/w wysokoci stawek op³aty za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajêtego przez:
a) rzut poziomy obiektu budowlanego (handlowego lub
us³ugowego) za ka¿dy dzieñ zajêcia pasa drogowego
w wysokoci
0,10 z³.,
b) powierzchnie reklamy w wysokoci

1,0 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³adys³awów.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Czes³aw Stasikowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 115
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UCHWA£A Nr 114/04 RADY GMINY W£ADYS£AWÓW
z dnia 3 czerwca 2004 r.
w sprawie statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej we W³adys³awowie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zm. Dz.U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558,
Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 110
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tj. Dz.U.
Nr 64, poz. 593) Rada Gminy we W³adys³awowie uchwala co
nastêpuje:

§2. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy we W³adys³awowie
Nr X/46/91 z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie statutu
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej we W³adys³awowie.
§3. Uchwa³a wchodzi po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Czes³aw Stasikowski

§1. Uchwala siê statut Gminnego Orodkowi Pomocy
Spo³ecznej we W³adys³awowie w brzmieniu okrelonym
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr 114/04
z dnia 3 czerwca 2004 r.

STATUT GMINNEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ WE W£ADYS£AWOWIE
I. Postanowienia ogólne.
§1. 1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej we W³adys³awowie jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy W³adys³awów
powo³an¹ do realizacji zadañ pomocy spo³ecznej.

3. Orodek jest pracodawc¹ dla zatrudnionych w nim pracowników.
4. Orodek jest czynny w poniedzia³ki od godz. 800 do 1600,
w pozosta³ych dniach roboczych od 715 do 1515.

§2. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej we W³adys³awowie zwany dalej Orodkiem dzia³a w szczególnoci na
podstawie:

5. W zakresie postêpowania administracyjnego, prowadzonego w zwi¹zku z realizowanymi zadaniami Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej dzia³a jako organ I instancji.

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) i wydanych na jej podstawie
aktach wykonawczych.

6. Decyzje w sprawach wiadczeñ z pomocy spo³ecznej
i wiadczeñ rodzinnych wydawane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia Wójta Gminy.

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 ze zm.).

II. Cele i zadania orodka.

3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych.
4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.).
5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze
zm.).
§3. 1. Siedziba Orodka mieci siê w budynku Urzêdu
Gminy we W³adys³awowie, ul. Rynek 43.
2. Obszar dzia³ania Orodka obejmuje teren Gminy W³adys³awów.

§4. 1. Dzia³ania orodka maj¹ na celu umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿enia trudnych sytuacji ¿yciowych, których sami nie s¹ w stanie pokonaæ wykorzystuj¹c
w³asne uprawnienia, zasoby i mo¿liwoci. Pomoc spo³eczna
wspiera osoby i rodziny w wysi³kach zmierzaj¹cych do zaspokojenia niezbêdnych potrzeb i umo¿liwia im ¿ycie w warunkach odpowiadaj¹cym godnoci cz³owieka oraz ich integracjê
ze rodowiskiem.
2. Orodek jest realizatorem zadañ pomocy spo³ecznej
w gminie i wiadczeñ rodzinnych.
§5. Do podstawowych zadañ orodka nale¿y w szczególnoci:

Dziennik Urzêdowy
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1. Przyznawanie i wyp³acanie wiadczeñ przewidzianych
ustaw¹ o pomocy spo³ecznej:
a) wiadczenia pieniê¿ne:

Poz. 2284

w Poznaniu, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,
Powiatowym Urzêdem Pracy, organizacjami poz. arz¹dowymi, szko³ami, kocio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi.

-

zasi³ek sta³y,

-

zasi³ek okresowy,

-

zasi³ek celowy i specjalny zasi³ek celowy,

§7. 1. Prac¹ Orodka kieruje kierownik, który reprezentuje
go na zewn¹trz i odpowiada za organizacjê zadañ.

-

zasi³ek i po¿yczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

2. Kierownika zatrudnia oraz wynagrodzenie ustala Wójt
Gminy.

-

pomoc dla rodzin zastêpczych,

-

inne, okrelone ustaw¹ o pomocy spo³ecznej,

3. W swych dzia³aniach Kierownik Orodka dzia³a
w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy oraz kieruje siê dobrem
objêtych pomoc¹ osób.

b) wiadczenia niepieniê¿ne:

III. Struktura Orodka.

§8. 1. W sk³ad Orodka wchodz¹ nastêpuj¹ce stanowiska
pracy:

-

praca socjalna,

-

bilet kredytowany,

- Kierownik,

-

sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne,

- Ksiêgowy,

-

sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne,

- Pracownik socjalny,

-

pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

- Wieloosobowe stanowisko ds. realizacji wiadczeñ rodzinnych,

-

sprawienie pogrzebu,

- Inne w zale¿noci od potrzeb Orodka.

-

schronienie,

-

posi³ek,

-

niezbêdne ubranie,

-

us³ugi opiekuñcze w miejscu zamieszkania.

2. Praca socjalna, wiadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich rodowisku spo³ecznym.

2. Obowi¹zki poszczególnych stanowisk reguluj¹ zakresy
czynnoci opracowane przez kierownika.
3. Pracownicy w wykonywaniu swoich obowi¹zków
i zadañ Orodka dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa
i obowi¹zani s¹ do cis³ego jego przestrzegania.
IV. Zasady finansowania Orodka.

3. Analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia spo³eczne.

§9. Orodek finansowany jest z dotacji celowych bud¿etu
pañstwa i rodków w³asnych gminy.

4. Prowadzenie i rozwój niezbêdnej infrastruktury socjalnej.

§10. Orodek prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla jednostki bud¿etowej zgodnie z ustaw¹
o finansach publicznych i ustaw¹ o rachunkowoci.

5. Realizacja nowych form i programów pomocy i samopomocy spo³ecznej.
6. Realizacja zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb
spo³ecznych  dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych.
7. Orodek realizuje zadania z zakresu wiadczeñ rodzinnych.
§6. Orodek realizuje swoje zadania wspó³pracuj¹c
w szczególnoci z: Wielkopolskim Urzêdem Wojewódzkim
w Poznaniu, Regionalnym Orodkiem Polityki Spo³ecznej

V. Postanowienia koñcowe.
§11. Wszelkie zmiany w statucie mog¹ byæ dokonane
w trybie okrelonym dla jego nadania.
§12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie maj¹ zastosowanie przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce.

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr XLVI/495/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie miasta Poznania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dnie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U.
Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271,
Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U.
Nr 162 poz. l568) oraz art. 15 ust. 7 ustany z dnia 15 listopada
1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.
601 z 2001 r. Dz.U.. Nr 125 poz.1371, z 2002 r. Dz.U. Nr 113
poz. 984,. Dz.U. Nr 130 poz. 1112, z 2003 r, Dz.U. Nr 149 poz.
1452, Dz.U. Nr 211 poz. 2049) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê obowi¹zek dodatkowego- oznaczenia
taksówek, posiadaj¹cych zezwolenia do wykonywania zarobkowego przewozu osób na terenie miasta Poznania, które
obejmuje:
1) numer boczny,
2) szachownicê z bia³o - czarnych kwadratów,
3) herb miasta,
4) napis POZNAÑ,
5) identyfikator kierowcy taksówki,
6) cennik us³ug przewozowych,
7) hologram zawieraj¹cy numer licencji oraz numer rejestracyjny pojazdu.
§2. Numer boczny taksówki jest nadawany w oparciu
o wniosek spe³niaj¹cy wymagania ustawowe w sprawie
udzielenia licencji na przewóz drogowy osób taksówk¹, po
uprzednim ukoñczeniu kursu przez przedsiêbiorcê lub zatrudnionego kierowcê i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed
komisj¹ powo³an¹ przez Prezydenta Miasta.
§3. 1. Taksówki osobowe powinny byæ oznaczone trwale
w nastêpuj¹cy sposób:
a) z obu stron nadwozia na ca³ej d³ugoci przednich i tylnych
drzwi szachownica z bia³o - czarnych kwadratów o boku
4 cm,
b) na przednich drzwiach ponad szachownic¹, lub gdy na to
nie pozwala ich konstrukcja na szachownicy, na bia³ym tle
numer boczny naklejany czarnymi cyframi (wysokoæ cyfr
6 cm, gruboæ -1 cm), poni¿ej numeru herb miasta, a pod
nim napis POZNAÑ umieszczony centralnie w pionowej
osi drzwi,
c) z ty³u pojazdu numer boczny o wysokoci cyfr 6 cm
naklejany na szybie w prawym dolnym naro¿niku,
d) na przedniej szybie pojazdu w górnym prawym rogu
informacja w formie tabliczki z hologramem o wymiarach

5 cm x 10 cm zawieraj¹ca numer licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówk¹ osobow¹ oraz numer
rejestracyjny pojazdu  wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Taksówki baga¿owe powinny byæ oznaczone w sposób
okrelony w ust. 1 z tym, ¿e oznaczenie znajduj¹ce siê na
nadwoziu ogranicza siê do przednich drzwi.
3. Dopuszcza siê stosowanie dodatkowych, elementów:
a) znaków rozpoznawczych organizacji zrzeszaj¹cej taksówkarzy - na tylnej lub przedniej szybie w górnym naro¿niku,
b) radio  taxi - na tylnych drzwiach nadwozia.
§4. Wizerunek herbu miasta umieszczonego na taksówkach powinien byæ zgodny z wzorem zamieszczonym
w Statucie Miasta.
§5. Identyfikator kierowcy taksówki z: imieniem i nazwiskiem oraz fotografi¹ kierowcy z numerem bocznym taksówki, numerem licencji przedsiêbiorcy (przewonika drogowego), wydany przez Urz¹d Miasta Poznania - wed³ug wzoru
stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y, winien byæ
umieszczony wewn¹trz taksówki, w miejscu widocznym dla
pasa¿era.
§6. 1. Cennik us³ug za przejazd, obejmuj¹cy:
1) wysokoæ stawki pocz¹tkowej,
2) s³awkê nale¿noci za jeden kilometr przejazdu w dwóch
taryfach,
3) stawkê nale¿noci za jedn¹ godzinê postoju,
wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 3 niniejszej
uchwa³y, widoczny dla pasa¿era z zewn¹trz i wewn¹trz pojazdu winien byæ naklejony na szybie prawych tylnych drzwi.
2. Informacja o cenie umownej - w przypadku jej ustalenia przez przewonika drogowego -za us³ugi w transporcie
osób taksówk¹ poza obszarem administracyjnym Miasta
Poznania, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 4 do
niniejszej uchwa³y, widoczna dla pasa¿era z zewn¹trz i wewn¹trz pojazdu winna zostaæ naklejona na szybie prawych
tylnych drzwi.
§7. 1. Tabliczkê informacyjn¹ z hologramem wydaje siê
po przedstawieniu nastêpuj¹cych dokumentów:
- licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹,
- dowodu rejestracyjnego taksówki,
- wiadectwa legalizacji taksometru.
2. Identyfikator kierowcy taksówki wydaje siê po przedstawieniu nastêpuj¹cych dokumentów:

Dziennik Urzêdowy
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a) w przypadku przewonika osobicie wykonuj¹cego transport:
-

owiadczenia o posiadaniu aktualnych badañ lekarskich i psychologicznych,

b) w przypadku pracownika:
-

zawiadczenia o posiadaniu aktualnych badañ lekarskich i psychologicznych,

-

umowy o pracê lub zawiadczenie potwierdzaj¹ce zatrudnienie.

§8. Naruszenie wynikaj¹cych z uchwa³y obowi¹zków stanowi podstawê do wymierzenia kary w trybie i na zasadach
okrelonych w prawie o wykroczeniach.

Poz. 2285

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Poznania.
§10. Traci moc Uchwa³a Nr XL/475/III/2000 Rady Miasta
Poznania z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie jednolitego
dodatkowego oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie miasta Poznania.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z tym, ¿e przepis §3 ust. 1 lit d wchodzi w ¿ycie dnia
30 wrzenia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
() Przemys³aw Alexandrowicz

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A NR 171/XXVI/2004 RADY GMINY CZERWONAK
z dnia 17 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
ze zmianami), Rada Gminy Czerwonak uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gminnych:
1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1 m2
powierzchni jezdni:
a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci w³¹cznie
3,00 z³.,
b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoci w³¹cznie
5,00 z³.,
c) przy zajêciu pow. 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni
8,00 z³.,
2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, cie¿kach rowero3,00 z³.,
wych i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2
3) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie 1 m2 2,00 z³.,
przy czym zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿
24 godziny jest traktowany jak zajêcie pasa drogowego przez
1 dzieñ.
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa
drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ:
1) na obiekcie in¿ynierskim (np. most, przepust, k³adka itp.)
100,00 z³.,
2) poza obiektami in¿ynierskimi:
a) gdy inwestorem i w³acicielem urz¹dzenia jest gmina
10,00 z³.,
b) w pozosta³ych przypadkach

30,00 z³.

Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ stawek op³at
obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie
in¿ynierskim.
Zajêcie pasa drogowego przez krótszy okres ni¿ 1 miesi¹c
jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego przez 1 miesi¹c.
§3. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugowego
0,50 z³.,
2) za 1 m2 powierzchni reklamy z wy³¹czeniem reklam zawieraj¹cych informacje o gminie, powiecie lub województwie
w szczególnoci w postaci planów, map, tablic, plansz itp.
1,50 z³.,
3) za 1 m2 reklamy zawieraj¹cej informacje o gminie, powiecie lub województwie w szczególnoci w postaci planów,
map, tablic, plansz itp.
0,10 z³.,
przy czym zajêcie pasa drogowego przez krótszy czas ni¿
24 godziny jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego przez
1 dzieñ.
§4. Ustala siê nastêpuj¹c¹ dzienn¹ stawkê za zajêcie pasa
drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿
wymienione w §1, §2 i §3:
- zajêcie 1 m2 pasa drogowego np.: koperty parkingowe,
punkty handlowe nie bêd¹ce obiektami budowlanymi itp.:
1,00 z³.
§5. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1, §2,
§3 oraz §4 o powierzchni mniejszej ni¿ 1 m2 pobiera siê op³atê
jak za 1 m2.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czerwonak.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czerwonak
() Zbigniew Zieliñski
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UCHWA£A Nr XXVI/227/2004 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 17 czerwca 2004 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê w sprawie nadania nazw ulic w Suchym Lesie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje:
§1. W §1 uchwa³y nr XVIII/163/2003 Rady Gminy Suchy
Las z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic
w Suchym Lesie, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y, wykrela siê poz. 2 dot.
ulicy Lipowej.
2. Uchyla siê za³¹cznik nr 3 do uchwa³y okrelaj¹cy po³o¿enie
ulicy uwidocznionej w szkicu, którego ustalenia podlegaj¹
przeniesieniu na mapy ewidencyjne i zasadnicze Suchego
Lasu.

§2. 1. Nadaje siê nowo powsta³ej ulicy w miejscowoci
Suchy Las nazwê wymienion¹ w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
2. Za³¹cznik o którym mowa w ust. 1 okrela ogóln¹
lokalizacjê ulicy, a szczegó³owe jej po³o¿enie uwidocznione
jest na odpowiednim szkicu, którego ustalenia podlegaj¹
przeniesieniu na mapy ewidencyjne i zasadnicze Suchego
Lasu (za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y).
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Suchy Las
() Gra¿yna G³owacka

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr XXVI/227/2004
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 17 czerwca 2004 r.

WYKAZ ULIC NOWO NAZWANYCH W SUCHYM LESIE
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2288
UCHWA£A Nr XIV/147/2004 RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 14 czerwca 2004 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do
sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym, w celu osi¹gniêcia zysku, na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹
zadañ powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadañ
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142.
poz. 1592 ze zm.) oraz art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XIII/127/2004 Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie okrelenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do
sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku, na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania

zleconych zadañ, w §10 wyrazy lecz nie póniej do dnia 10
grudnia danego roku bud¿etowego zastêpuje siê wyrazami
lecz nie póniej ni¿ do 30 grudnia danego roku bud¿etowego.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kaliskiego
§3. Uchwala wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Stanis³aw Jamnicki

2289
UCHWALA Nr XVIII/84/04 RADY POWIATU S£UPECKIEGO
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie warunków czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców
z op³at za pobyt dzieci oraz osób pe³noletnich w rodzinach zastêpczych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220 ; Nr 62 poz. 558. Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr
162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 79 ust,
6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
Nr 64 poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), Rada Powiatu S³upeckiego
uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê poni¿sze zasady czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców z op³at za pobyt dzieci w rodzinach
zastêpczych oraz osób pe³noletnich, o których mowa w art. 78
ust. 5 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zm.), zwanej dalej ustaw¹
o pomocy spo³ecznej.

§2. Zwalnia siê z op³at ca³kowicie rodziców, których dochód lub dochód na osobê w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy spo³ecznej, przy jednoczesnym wyst¹pieniu przynajmniej jednej z przes³anek wymienionych w art. 7 pkt 2-15
ustawy o pomocy spo³ecznej.
§3. Zwalnia siê z op³at czêciowo rodziców, których dochód lub dochód na osobê w rodzinie przekracza kryterium
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
spo³ecznej przy jednoczesnym wyst¹pieniu przynajmniej jednej z przes³anek wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy
o pomocy spo³ecznej.
§4. Ustalaj¹c czêciowa op³atê rodziców nale¿y stosowaæ
nastêpuj¹ce kryteria:

Dziennik Urzêdowy
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§5. Zwolnienie z op³at nastêpuje na wniosek lub z urzêdu.
§6. Organ ustalaj¹cy wysokoæ op³at przeprowadza
postêpowanie wyjaniaj¹ce w celu ustalenia podstaw do
zastosowania zwolnieñ, o których mowa w uchwale.
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§8. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zygmunt Zieliñski

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w S³upcy.

2290
UCHWA£A Nr XVIII/85/04 RADY POWIATU S£UPECKIEGO
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie warunków czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców z op³at
za pobyt dzieci oraz osób pe³noletnich w placówkach opiekuñczo-wychowawczych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr
162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 81 ust.
6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
Nr 64 poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), Rada Powiatu S³upeckiego
uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê poni¿sze zasady czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców z op³at za pobyt w placówkach
opiekuñczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat S³upecki dzieci oraz osób pe³noletnich, o których mowa w art. 80
ust. 8 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zm.), zwanej dalej ustaw¹
o pomocy spo³ecznej.
§2. Zwalnia siê z op³at ca³kowicie rodziców, których dochód lub dochód na osobê w rodzinie nie przekracza wartoci
150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.
1 ustawy o pomocy spo³ecznej, przy jednoczesnym wyst¹pieniu przynajmniej jednej z przes³anek wymienionych w art. 7
pkt 2-15 ustawy o pomocy spo³ecznej.
§3. Zwalnia siê z op³at czêciowo rodziców., których dochód na osobê w rodzinie przekracza poziom, o którym mowa
w §2:

1) do 25% - zwolnienie wynosi powy¿ej 75% do 100%,
2) powy¿ej 25% do 50% - zwolnienie wynosi powy¿ej 50% do
75%,
3) powy¿ej 50% do 75% - zwolnienie wynosi powy¿ej 25% do
50%,
4) powy¿ej 75% do 100% - zwolnienie wynosi do 25%.
§4. Podstaw¹ do ustalenia op³at jest wysokoæ wydatków
bie¿¹cych ponoszonych na utrzymanie dziecka i osoby pe³noletniej w placówce opiekuñczo-wychowawczej.
§5. Zwolnienie z op³at nastêpuje na wniosek lub z urzêdu.
§6. Organ ustalaj¹cy wysokoæ odp³atnoci przeprowadza postêpowanie wyjaniaj¹ce, w celu ustalenia podstaw do
zastosowania zwolnieñ, o których mowa w uchwale.
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w S³upcy.
§8. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zygmunt Zieliñski
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UCHWA£A NR XVIII/86/04 RADY POWIATU S£UPECKIEGO
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegó³owych zasad ponoszenia op³at za pobyt w orodkach wsparcia
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr
162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 97 ust. 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz.
593 i Nr 99, poz. 1001) uchwala siê, co nastêpuje:
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§1. Ustala siê organizacje oraz zasady odp³atnoci za
pobyt w orodkach wsparcia.
§2. Odp³atnoæ za pobyt w orodkach wsparcia dziennego pobytu uzale¿niona jest od wysokoci przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz.
593 ze zm.}, wg poni¿szej tabeli:
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§3. Osoby korzystaj¹ce z miejsc ca³odobowych ponosz¹
op³atê w wysokoci 40% swojego dochodu.

stania z domu przez okres 21 dni w danym miesi¹cu (art. 63
ust, 1 ustawy o pomocy spo³ecznej).

§4. 1. W przypadkach szczególnych na wniosek osoby
zainteresowanej lub pracownika socjalnego mo¿na odst¹piæ
w czêci lub ca³oci od ¿¹dania zwrotu wydatków za udzielone
wiadczenie.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
S³upeckiego.

2. W rodowiskowych domach samopomocy dziennego
pobytu zwolnienie z op³at nastêpuje w przypadku nie korzy-

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zygmunt Zieliñski
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