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811
UCHWA£A Nr VI/38/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr IV/33/99 z 4.03.1999 r w sprawie powo³ania Gimnazjum i okrelenia obwodu jego dzia³ania
Na podstawie art. 17 ust. 4 oraz art. 59 ust. 6 ustawy
o systemie owiaty z 7.09.1991 r (tekst jednolity Dz.U. N r.67
poz. 329 z 1996 r ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr.142 poz. 1591 z 2001 r ze zmianami) Rada
Miejska Gminy Nekla uchwala co nastêpuje
§1. W uchwale Nr IV/33/99 Rady Gminy w Nekli z dnia
4 marca 1999 r w sprawie powo³ania Gimnazjum w Nekli
i okrelenia obwodu jego dzia³ania wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§1 uchwa³y otrzymuje brzmienie Gimnazjum w Nekli
ul.K. Szczepañskiego 7 obejmuje swym obwodem wsie:

Barczyznê, Kokoszki, Nekielkê, Starczanowo i Stroszki oraz
miasto Neklê. Skrela siê §3.
§2. Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak
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812
UCHWA£A Nr VI/39/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie za³o¿enia gimnazjum w Targowej Górce i okrelenia obwodu jego dzia³ania
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1,art. 58 pkt 1 i 2, art. 17 pkt
4 ustawy o systemie owiaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r
Nr 67 poz. 329 ze zmianami oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co nastêpuje:
§1. Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 2003 roku publiczne
Gimnazjum w Targowej Górce zwane dalej szko³¹.

§3. Organizacjê szko³y okreli nowy statut.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§2. Obwód szko³y obejmuj¹ wsie Chwa³szyce, G¹siorowo, Ma³¹ Górkê, Mystki, Rac³awki, Stêpocin i Targow¹ Górkê.

Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

813
UCHWA£A Nr VI/40/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie za³o¿enia gimnazjum w Zasutowie i okrelenia obwodu jego dzia³ania
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1,art. 58 pkt 1 i 2,art. 17 pkt
4 ustawy o systemie owiaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r
Nr 67 poz. 329 ze zmianami oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada
Miejska Gminy Nekla uchwala co nastêpuje:
§1. Zak³ada siê z dniem 1 wrzenia 2003 roku publiczne
Gimnazjum w Zasutowie ul. Kwiatowa 5 zwane dalej szko³¹.
§2. Obwód szko³y obejmuj¹ wsie Gier³atowo, Opatówko,
Podstolice i Zasutowo.

§3. Organizacjê szko³y okreli nowy statut.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak
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814
UCHWA£A Nr VI/43/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r, Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

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

Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

§1. Uchwala siê Statut So³ectwa Barczyzna, po³o¿onego
na terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr VI/43/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA BARCZYZNA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Barczyzna stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Barczyzna jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz.
1591) Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego
Statutu.
§3. So³ectwo Barczyzna obejmuje swoim dzia³aniem wie
Barczyzna.
II. ZADANIA SO£ECTWA
§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku
i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku,
spokoju i czystoci.
§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,

2) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego
so³ectwa.
§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.
2. Fundusz sk³ada siê z:
- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,
- dobrowolnych wp³at,
- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ,
§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.
2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.
§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.
2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.
3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
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2. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.

2. Uchwalenie rocznego programu dzia³ania.
3. Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4. Dysponowanie funduszem so³eckim.

III ORGANY SO£ECTWA
§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Zebranie Wiejskie
- So³tys

§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.
§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.

- Rada So³ecka.
2. Dzia³alnoæ w organach samorz¹du wsi ma charakter
spo³eczny.
A. ZEBRANIE WIEJSKIE
§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
samorz¹du mieszkañców wsi.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.
§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,
c) Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane; dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania; podanie proponowanego porz¹dku
obrad.
§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,
- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
1. Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.
§18. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany
Burmistrzowi.
B. SO£TYS , RADA SO£ECKA.
§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.
2. Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady
So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni
So³tys.
§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
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§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.

po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów (wiêkszoæ zwyk³a). W przypadku równej iloci g³osów
uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady,
przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców
wsi,

§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:

2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,

1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa
mo¿e osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.

3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej.

2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci.
3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.
5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.
8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:
a) na So³tysa kandyduje jedna osoba ,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile jest
miejsc w Radzie.
Karta ca³kowicie lub czêciowo przekrelona w tym przypadku uznana jest jako g³os oddany przeciwko kandydatowi.
9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad

4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich
skutków.
§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania
Wiejskiego,
§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do
Zebrania równie¿ Burmistrz.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.
§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
IV. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
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2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ

Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli. Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak
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UCHWA£A Nr VI/44/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r, Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

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

§1. Uchwala siê Statut So³ectwa Chwa³szyce po³o¿onego
na terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

Za³¹cznik doUchwa³y Nr VI/44/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA CHWA£SZYCE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Chwa³szyce stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Chwa³szyce jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz.
1591) Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego
Statutu.
§3. So³ectwo Chwa³szyce obejmuje swoim dzia³aniem
wie Chwa³szyce.
II. ZADANIA SO£ECTWA
§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku, spokoju i czystoci.
§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,
3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego
so³ectwa.
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§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.
2. Fundusz sk³ada siê z:

c) Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,

3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

- dobrowolnych wp³at,

4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane; dok³adne okrelenie daty,
godziny i miejsca zebrania; podanie proponowanego
porz¹dku obrad.

- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ,
§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.
2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.

§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:

§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.

- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,

2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.

- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.

2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
1) Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania.
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4) Dysponowanie funduszem so³eckim.

III ORGANY SO£ECTWA
§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Zebranie Wiejskie
- So³tys

§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.

- Rada So³ecka.
2. Dzia³alnoæ w organach samorz¹du wsi ma charakter
spo³eczny.
A. ZEBRANIE WIEJSKIE
§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców wsi.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.
§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,

§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.

§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.
§18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³.
2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany
Burmistrzowi.
B. SO£TYS , RADA SO£ECKA.
§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.
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2 Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady
So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni
So³tys.
§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu So³ectwa.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.
§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:
1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa
mo¿e osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.
2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci.

3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.
5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego
nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.
8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:
a) na So³tysa kandyduje jedna osoba ,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile
jest miejsc w Radzie.
Karta ca³kowicie lub czêciowo przekrelona w tym
przypadku uznana jest jako g³os oddany przeciwko
kandydatowi.
9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad
po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów (wiêkszoæ zwyk³a).W przypadku równej iloci g³osów uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady, przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców
wsi,
2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,
3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej.
4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich
skutków.
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§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach
so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania
Wiejskiego,
§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do
Zebrania równie¿ Burmistrz.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu

tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.
§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
IV. POSTANOWIENIA KOÑCOWE.
§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.
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UCHWA£A Nr VI/45/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r, Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

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

Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

§1. Uchwala siê Statut So³ectwa G¹siorowo, po³o¿onego
na terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr VI/45/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA G¥SIOROWO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa G¹siorowo stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Gasiorowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591)
Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego Statutu.
§3. So³ectwo G¹siorowo obejmuje swoim dzia³aniem wie
G¹siorowo.

Dziennik Urzêdowy
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II. ZADANIA SO£ECTWA
§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku
i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku,
spokoju i czystoci.
§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,
3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego
so³ectwa.
§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.
2. Fundusz sk³ada siê z:
- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,
- dobrowolnych wp³at,
- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ,
§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.
2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.
§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.
2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.
3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.
II. ORGANY SO£ECTWA
§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Zebranie Wiejskie
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- So³tys
- Rada So³ecka.
2. Dzia³alnoæ w organach samorz¹du wsi ma charakter
spo³eczny.
A.ZEBRANIE WIEJSKIE
§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
samorz¹du mieszkañców wsi.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.
§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,
c) Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane; dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania; podanie proponowanego porz¹dku
obrad.
§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,
- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania.
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4) Dysponowanie funduszem so³eckim.
§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.
§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.
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2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.
§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.

§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu So³ectwa.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.

§18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³.

§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym:

2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany
Burmistrzowi.

1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa
mo¿e osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.

B.SO£TYS , RADA SO£ECKA.
§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.
2. Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady
So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni
So³tys.
§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom §11 pkt 4.

2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci.
3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.
5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.
8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:
a) na So³tysa kandyduje jedna osoba ,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile
jest miejsc w Radzie.
Karta ca³kowicie lub czêciowo przekrelona w tym
przypadku uznana jest jako g³os oddany przeciwko kandydatowi.
9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad
po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory
ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
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11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów (wiêkszoæ zwyk³a). W przypadku równej iloci g³osów uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady, przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed
up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co
wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców
wsi,
2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,
3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej.
4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich
skutków.
§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach
so³ectwa,

3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Burmistrz.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.
§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
IV.POSTANOWIENIA KOÑCOWE.
§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.
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UCHWA£A Nr VI/46/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:
§1. Uchwala siê Statut So³ectwa Gier³atowo, po³o¿onego
na terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/46/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA GIER£ATOWO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Gier³atowo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Gier³atowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591)
Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego Statutu.
§3. So³ectwo Gier³atowo obejmuje swoim dzia³aniem wie
Gier³atowo.
II.

mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.
3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.

ZADANIA SO£ECTWA
III.

§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

ORGANY SO£ECTWA

§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Zebranie Wiejskie
- So³tys

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku, spokoju i czystoci.

2. Dzia³alnoæ w organach samorz¹du wsi ma charakter
spo³eczny.

§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:

A. ZEBRANIE WIEJSKIE

1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,

- Rada So³ecka.

§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców wsi.

3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego so³ectwa.

2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.

§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:

2.

Fundusz sk³ada siê z:

- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,
- dobrowolnych wp³at,

a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,
c) Burmistrza.

- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ.

2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.

3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.

4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania; podanie proponowanego porz¹dku
obrad.

§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.
2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
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§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,
- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
1) Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania,
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4) Dysponowanie funduszem so³eckim.
§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.
§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.
§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.
§18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³.
2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Burmistrzowi.
B.

Poz. 817
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SO£TYS, RADA SO£ECKA

§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.
2. Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni
So³tys.
§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.

2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu So³ectwa.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.
§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:
1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada
wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa mo¿e
osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.
2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci
3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.
5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
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7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.

ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich
skutków.

8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:

§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:

a) na So³tysa kandyduje jedna osoba,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile
jest miejsc w Radzie.
Karta ca³kowicie lub czêciowo przekrelona w tym przypadku uznana jest jako g³os oddany przeciwko kandydatowi.
9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad
po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów (wiêkszoæ zwyk³a).W przypadku równej iloci g³osów uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady, przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców
wsi,
2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,
3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej.
4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie

1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Burmistrz.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.
§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
IV.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE.

§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.
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UCHWA£A Nr VI/47/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

§1. Uchwala siê Statut So³ectwa Kokoszki, po³o¿onego na
terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/47/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA KOKOSZKI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Kokoszki stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Kokoszki jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591)
Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego Statutu.
§3. So³ectwo Kokoszki obejmuje swoim dzia³aniem wie
Kokoszki.
II. ZADANIA SO£ECTWA
§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku, spokoju i czystoci.
§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,
3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego so³ectwa.

§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.
2. Fundusz sk³ada siê z:
- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,
- dobrowolnych wp³at,
- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ,
§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.
2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.
§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.
2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.
3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
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So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.
III.

ORGANY SO£ECTWA

§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:

3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4) Dysponowanie funduszem so³eckim.
§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.
§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.

- Zebranie Wiejskie
- So³tys

2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.

- Rada So³ecka.
2. Dzia³alnoæ w organach samorz¹du wsi ma charakter
spo³eczny.
A.
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ZEBRANIE WIEJSKIE

§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.

§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców wsi.

§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.

2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.

§18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,
c) Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku
obrad.
§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,
- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
1) Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania,

2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Burmistrzowi.
B.

SO£TYS, RADA SO£ECKA.

§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.
2. Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni
So³tys.
§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
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§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu So³ectwa.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.
§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:
1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa
mo¿e osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.
2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci.
3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.
5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.
8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:
a) na So³tysa kandyduje jedna osoba,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile
jest miejsc w Radzie.
Karta ca³kowicie lub czêciowo przekrelona w tym przypadku uznana jest jako g³os oddany przeciwko kandydatowi.

Poz. 818

9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad
po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów (wiêkszoæ zwyk³a).W przypadku równej iloci g³osów uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady, przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców
wsi,
2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,
3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej.
4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich
skutków.
§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Burmistrz.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.
§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
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POSTANOWIENIA KOÑCOWE.

§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.

819
UCHWA£A Nr VI/48/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

§1. Uchwala siê Statut So³ectwa Ma³a Górka, po³o¿onego
na terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/48/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA MA£A GÓRKA
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Ma³a Górka stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Ma³a Górka jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591)
Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego Statutu.
§3. So³ectwo Ma³a Górka obejmuje swoim dzia³aniem
wie Ma³a Górka.
II.

ZADANIA SO£ECTWA

§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku, spokoju i czystoci.
§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,
3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego so³ectwa.
§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.
2. Fundusz sk³ada siê z:
- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,
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- dobrowolnych wp³at,
- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ.
§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.
2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.

4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku
obrad.
§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:

§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.

- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,

2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.

- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.

2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
1) Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania,
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4) Dysponowanie funduszem so³eckim.

III.

ORGANY SO£ECTWA

§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Zebranie Wiejskie
- So³tys

§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.
§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.

- Rada So³ecka.
2. Dzia³alnoæ w organach samorz¹du wsi ma charakter
spo³eczny.
A. ZEBRANIE WIEJSKIE
§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców wsi.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.
§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,
c) Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.
§18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³.
2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Burmistrzowi.
B.

SO£TYS, RADA SO£ECKA.

§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.
2. Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.
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§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni So³tys.
§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu So³ectwa.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.
§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:
1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa
mo¿e osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.
2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci.
3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny.

5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.
8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê gdy:
a) na So³tysa kandyduje jedna osoba,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile
jest miejsc w Radzie.
Karta ca³kowicie lub czêciowo przekrelona w tym przypadku uznana jest jako g³os oddany przeciwko kandydatowi.
9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad
po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów (wiêkszoæ zwyk³a).W przypadku równej iloci g³osów uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady, przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców
wsi,
2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,
3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej,
4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich
skutków.
§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
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2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania Wiejskiego.
§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Burmistrz.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.

§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
IV.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE.

§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.

820
UCHWA£A Nr VI/49/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

§1. Uchwala siê Statut So³ectwa Nekielka, po³o¿onego na
terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/49/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA NEKIELKA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Nekielka stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Nekielka jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591)
Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego Statutu.

§3. So³ectwo Nekielka obejmuje swoim dzia³aniem wie
Nekielka.
II.

ZADANIA SO£ECTWA

§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
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2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku, spokoju i czystoci.
§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,
3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego so³ectwa.
§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.
2. Fundusz sk³ada siê z:
- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,
- dobrowolnych wp³at,
- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ,
§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.
2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.
§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.
2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.
3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.
III. ORGANY SO£ECTWA
§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Zebranie Wiejskie
- So³tys
- Rada So³ecka.
- Dzia³alnoæ w organach samorz¹du wsi ma charakter
spo³eczny.

A.

ZEBRANIE WIEJSKIE

§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców wsi.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.
§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,
c) Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku
obrad.
§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,
- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
1) Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania,
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4) Dysponowanie funduszem so³eckim.
§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.
§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.
§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
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przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.
§18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³.
2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Burmistrzowi.
B.

SO£TYS, RADA SO£ECKA.

§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.
2. Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni So³tys.
§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb,
2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu So³ectwa.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
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- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.
§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:
1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa
mo¿e osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.
2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci.
3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.
5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcza,
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.
8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:
a) na So³tysa kandyduje jedna osoba,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile
jest miejsc w Radzie. Karta ca³kowicie lub czêciowo
przekrelona w tym przypadku uznana jest jako g³os
oddany przeciwko kandydatowi.
9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad
po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów (wiêkszoæ zwyk³a).W przypadku równej iloci g³osów uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady, przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
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1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców
wsi,
2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,
3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej.
4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich
skutków.
§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach
so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania Wiejskiego,

§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Burmistrz.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.
§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
IV.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE.

§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.

821
UCHWA£A Nr VI/50/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:
§1. Uchwala siê Statut So³ectwa Opatówko, po³o¿onego
na terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/50/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA OPATÓWKO
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Opatówko stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Opatówko jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591)
Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego Statutu.
§3. So³ectwo Opatówko obejmuje swoim dzia³aniem wie
Opatówko.
II.

mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.
3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.

ZADANIA SO£ECTWA
III.

§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku, spokoju i czystoci.

§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Zebranie Wiejskie
- So³tys
- Rada So³ecka.
2. Dzia³alnoæ w organach samorz¹du wsi ma charakter
spo³eczny.

§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,

ORGANY SO£ECTWA

A.

ZEBRANIE WIEJSKIE

§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców wsi.

3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego so³ectwa.

2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.

§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.

§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:

2. Fundusz sk³ada siê z:
- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,
- dobrowolnych wp³at,

a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,
c) Burmistrza.

- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ,

2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.

3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.

4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku
obrad.

§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.
2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
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§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,
- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
1) Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania,
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4) Dysponowanie funduszem so³eckim.
§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.
§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.
§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.
§18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³.
2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Burmistrzowi.
B.
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SO£TYS, RADA SO£ECKA.

§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.
2. Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni
So³tys.

§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu So³ectwa.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.
§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:
1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa
mo¿e osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.
2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci.
3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.
5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
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c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.
8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:
a) na So³tysa kandyduje jedna osoba,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile
jest miejsc w Radzie. Karta ca³kowicie lub czêciowo
przekrelona w tym przypadku uznana jest jako g³os
oddany przeciwko kandydatowi.
9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad
po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów (wiêkszoæ zwyk³a).W przypadku równej iloci g³osów uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady, przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców
wsi,
2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,
3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej,
4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie

ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich
skutków.
§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Burmistrz.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.
§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
IV.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE.

§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.
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822
UCHWA£A Nr VI/51/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

§1. Uchwala siê Statut So³ectwa Podstolice, po³o¿onego
na terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/51/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA PODSTOLICE
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Podstolice stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Podstolice jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591)
Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego Statutu.
§3. So³ectwo Podstolice obejmuje swoim dzia³aniem wie
Podstolice.
II.

ZADANIA SO£ECTWA

§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku, spokoju i czystoci.
§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,

3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego so³ectwa.
§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.
2. Fundusz sk³ada siê z:
- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,
- dobrowolnych wp³at,
- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ,
§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.
2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.
§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.
2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.
3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
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4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.
IV. ORGANY SO£ECTWA
§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Zebranie Wiejskie

1) Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania,
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4) Dysponowanie funduszem so³eckim.
§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.
§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.

- So³tys
- Rada So³ecka.
2. Dzia³alnoæ w organach samorz¹du wsi ma charakter
spo³eczny.
A.
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ZEBRANIE WIEJSKIE

§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców wsi.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.
§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,
c) Burmistrza.

2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.
§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.
§18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³.
2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Burmistrzowi.
B.

SO£TYS, RADA SO£ECKA.

§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.

2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.

3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.

4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku
obrad.
§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,
- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni
So³tys.
§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
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3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu So³ectwa.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.
§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:
1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa
mo¿e osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.
2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci
3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.
5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.
8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:
a) na So³tysa kandyduje jedna osoba,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile
jest miejsc w Radzie. Karta ca³kowicie lub czêciowo
przekrelona w tym przypadku uznana jest jako g³os
oddany przeciwko kandydatowi.

Poz. 822

9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad
po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów
(wiêkszoæ zwyk³a).W przypadku równej iloci g³osów
uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady,
przeprowadza siê ponowne g³osowanie a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) prezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców wsi,
2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,
3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej.
4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich
skutków.
§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Burmistrz.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.
§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
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POSTANOWIENIA KOÑCOWE.

§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.

823
UCHWA£A Nr VI/52/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy rady
() Adam Stefaniak

§1. Uchwala siê Statut So³ectwa Rac³awki, po³o¿onego na
terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/52/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA RAC£AWKI
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Rac³awki stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Rac³awki jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591)
Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego Statutu.
§3. So³ectwo Rac³awki obejmuje swoim dzia³aniem wie
Rac³awki.
II.

ZADANIA SO£ECTWA

§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku, spokoju i czystoci.
§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,
3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego so³ectwa.
§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.
2. Fundusz sk³ada siê z:
- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,
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- dobrowolnych wp³at,
- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ,
§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.
2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.

4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku
obrad.
§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:

§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.

- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,

2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.

- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.

2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
1) Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania,
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4) Dysponowanie funduszem so³eckim.

III.

ORGANY SO£ECTWA

§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Zebranie Wiejskie
- So³tys

§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.

- Rada So³ecka.
2. Dzia³alnoæ w organach samorz¹du wsi ma charakter
spo³eczny.
A.

§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.

ZEBRANIE WIEJSKIE

§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców wsi.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.
§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,
c) Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.
§18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³.
2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Burmistrzowi.
B.

SO£TYS, RADA SO£ECKA.

§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.
2. Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.
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§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni
So³tys.
§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu So³ectwa.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.
§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:
1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa
mo¿e osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.
2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci.
3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.

5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.
8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:
a) na So³tysa kandyduje jedna osoba,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile
jest miejsc w Radzie.
Karta ca³kowicie lub czêciowo przekrelona w tym przypadku uznana jest jako g³os oddany przeciwko kandydatowi.
9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad
po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów
(wiêkszoæ zwyk³a).W przypadku równej iloci g³osów
uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady,
przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców
wsi,
2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,
3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej.
4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich
skutków.
§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
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2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania Wiejskiego.
§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Burmistrz.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.

§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
IV.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE.

§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.

824
UCHWA£A Nr VI/53/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

§1. Uchwala siê Statut So³ectwa Starczanowo, po³o¿onego na terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/53/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA STARCZANOWO
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Starczanowo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Starczanowo jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz.
1591) Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego
Statutu.

§3. So³ectwo Starczanowo obejmuje swoim dzia³aniem
wie Starczanowo.
II.

ZADANIA SO£ECTWA

§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
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2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku, spokoju i czystoci.
§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,
3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego so³ectwa.
§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.
2. Fundusz sk³ada siê z:
- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,
- dobrowolnych wp³at,
- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ,
§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.
2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.
§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.
2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.
3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.
III.
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ORGANY SO£ECTWA

§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Zebranie Wiejskie
- So³tys
- Rada So³ecka.
2. Dzia³alnoæ w organach samorz¹du wsi ma charakter
spo³eczny.

A.

ZEBRANIE WIEJSKIE

§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców wsi.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.
§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,
c) Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku
obrad.
§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,
- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
1) Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania.
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4) Dysponowanie funduszem so³eckim.
§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.
§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.
§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
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przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.
§18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³.
2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Burmistrzowi.
B.

SO£TYS, RADA SO£ECKA.

§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.
2. Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni
So³tys.
§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu So³ectwa.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
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- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.
§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:
1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa
mo¿e osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.
2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci.
3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.
5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.
8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:
a) na So³tysa kandyduje jedna osoba,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile
jest miejsc w Radzie. Karta ca³kowicie lub czêciowo
przekrelona w tym przypadku uznana jest jako g³os
oddany przeciwko kandydatowi.
9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad
po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów
(wiêkszoæ zwyk³a).W przypadku równej iloci g³osów
uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady,
przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
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1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców
wsi,
2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,
3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej.
4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich
skutków.
§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania Wiejskiego,

§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Burmistrz.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.
§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
IV.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE.

§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.
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UCHWA£A Nr VI/54/200 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:
§1. Uchwala siê Statut So³ectwa Stêpocin, po³o¿onego na
terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/54/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA STÊPOCIN
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Stêpocin stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Stêpocin jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591)
Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego Statutu.
§3. So³ectwo Stêpocin obejmuje swoim dzia³aniem wie
Stêpocin.
II.

mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.
3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.

ZADANIA SO£ECTWA

§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku, spokoju i czystoci.

III.

§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Zebranie Wiejskie
- So³tys
- Rada So³ecka.
2. Dzia³alnoæ w organach samorz¹du wsi ma charakter
spo³eczny.

§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,

ORGANY SO£ECTWA

A.

ZEBRANIE WIEJSKIE

§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców wsi.

3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego so³ectwa.

2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.

§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.

§11. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:

2. Fundusz sk³ada siê z:
- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,
- dobrowolnych wp³at,

a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,
c) Burmistrza.

- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ,

2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.

3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.

4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku
obrad.

§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.
2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
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§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,
- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania.
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4) Dysponowanie funduszem so³eckim.
§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.
§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.
§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.
§18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³.
2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Burmistrzowi.
B.

Poz. 825
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SO£TYS, RADA SO£ECKA.

§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.
2. Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni
So³tys.

§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu So³ectwa.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.
§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:
1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa
mo¿e osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.
2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci.
3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.
5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
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c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.
8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:
a) na So³tysa kandyduje jedna osoba,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile
jest miejsc w Radzie. Karta ca³kowicie lub czêciowo
przekrelona w tym przypadku uznana jest jako g³os
oddany przeciwko kandydatowi.
9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad
po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów
(wiêkszoæ zwyk³a).W przypadku równej iloci g³osów
uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady,
przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców
wsi,
2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,
3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej.
4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie

ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich
skutków.
§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania Wiejskiego,
§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2) Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Burmistrz.
3) Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.
§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2) Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
IV.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE.

§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.
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826
UCHWA£A Nr VI/55/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

§1. Uchwala siê Statut So³ectwa Stroszki, po³o¿onego na
terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/55/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA STROSZKI
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Stroszki stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Stroszki jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591)
Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego Statutu.
§3. So³ectwo Stroszki obejmuje swoim dzia³aniem wie
Stroszki.
II.

ZADANIA SO£ECTWA

§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku, spokoju i czystoci.
§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,
3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego so³ectwa.

§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.
2. Fundusz sk³ada siê z:
- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,
- dobrowolnych wp³at,
- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ,
§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.
2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.
§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.
2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.
3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.
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III.

ORGANY SO£ECTWA

§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Zebranie Wiejskie
- So³tys

§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.
§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.

- Rada So³ecka.
2. Dzia³alnoæ w organach samorz¹du wsi ma charakter
spo³eczny.
A.
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ZEBRANIE WIEJSKIE

§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców wsi.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.
§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,
c) Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku
obrad.
§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,
- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
1) Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania,
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4) Dysponowanie funduszem so³eckim.

§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.
§18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³.
2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Burmistrzowi.
B.

SO£TYS, RADA SO£ECKA.

§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.
2. Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni
So³tys.
§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 44

Poz. 826

 4261 

2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu So³ectwa.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.
§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:
1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada
wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej liczby
kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa mo¿e
osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.
2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie
do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci.
3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.
5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.
8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:
a) na So³tysa kandyduje jedna osoba,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile
jest miejsc w Radzie. Karta ca³kowicie lub czêciowo
przekrelona w tym przypadku uznana jest jako g³os
oddany przeciwko kandydatowi.
9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad
po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów (wiêkszoæ zwyk³a).W przypadku równej iloci g³osów uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady, przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców
wsi,
2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,
3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej.
4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich
skutków.
§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania Wiejskiego.
§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Burmistrz.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.
§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
IV.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE.

§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.
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827
UCHWA£A Nr VI/56/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

§1. Uchwala siê Statut So³ectwa Targowa Górka, po³o¿onego na terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/56/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA TARGOWA GÓRKA
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Targowa Górka stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Targowa Górka jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz.
1591) Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego
Statutu.
§3. So³ectwo Targowa Górka obejmuje swoim dzia³aniem
wie Targowa Górka i Mystki.
II.

ZADANIA SO£ECTWA

§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku, spokoju i czystoci.
§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,

3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego so³ectwa.
§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.
2. Fundusz sk³ada siê z:
- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,
- dobrowolnych wp³at,
- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ.
§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.
2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.
§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.
2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.
3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
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4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.

2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania.
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4) Dysponowanie funduszem so³eckim.

III.

ORGANY SO£ECTWA

§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Zebranie Wiejskie
- So³tys

§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.

- Rada So³ecka.
2. Dzia³alnoæ w organach samorz¹du wsi ma charakter
spo³eczny.
A.

§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.

ZEBRANIE WIEJSKIE

§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców wsi.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.
§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,
c) Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku
obrad.
§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,
- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
1) Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.
§18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³.
2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Burmistrzowi.
B.

SO£TYS, RADA SO£ECKA.

§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.
2. Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni
So³tys.
§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
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3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu So³ectwa.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.

Poz. 827

9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad
po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów
(wiêkszoæ zwyk³a).W przypadku równej iloci g³osów
uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady,
przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców
wsi,

§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:

2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,

1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa
mo¿e osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.

3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej,

2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci.
3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuje ich oznaczenia
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.
5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.
8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:
a) na So³tysa kandyduje jedna osoba,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile
jest miejsc w Radzie. Karta ca³kowicie lub czêciowo
przekrelona w tym przypadku uznana jest jako g³os
oddany przeciwko kandydatowi.

4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich
skutków.
§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania Wiejskiego.
§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Burmistrz.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.
§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
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POSTANOWIENIA KOÑCOWE.

§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.
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UCHWA£A Nr VI/57/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

§1. Uchwala siê Statut So³ectwa Zasutowo, po³o¿onego
na terenie Gminy Nekla w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/57/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SO£ECTWA ZASUTOWO
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Zasutowo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
§2. So³ectwo Zasutowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Nekla i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591)
Statutu Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego Statutu.
§3. So³ectwo Zasutowo obejmuje swoim dzia³aniem wie
Zasutowo.

§5. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,
3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cego danego so³ectwa.
§6. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.
2. Fundusz sk³ada siê z:

II.

ZADANIA SO£ECTWA

§4. Do samorz¹du mieszkañców wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku, spokoju i czystoci.

- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,
- dobrowolnych wp³at,
- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ,
§7. 1. Fundusze So³ectwa gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.
2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.
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§8. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.
2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Zebrania
Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du
mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna
z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.
3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, je¿eli
swoim postêpowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
So³ectwa oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji i uczestniczyæ
w zebraniach organów So³ectwa.
III

ORGANY SO£ECTWA

§9. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Zebranie Wiejskie
- So³tys
- Rada So³ecka.
A.

Poz. 828
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ZEBRANIE WIEJSKIE

§10. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców wsi.
2. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
do Rad Gmin.
§11. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez Radê
So³eck¹ na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) So³tysa,
c) Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie powinno byæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy So³ectwa winni byæ
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia, kurenda).
Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj wniosek
zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku
obrad.
§12. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
- dla prawomocnoci uchwa³ Zebrania Wiejskiego niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców So³ectwa,

- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§13. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
1) Wybór i odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania,
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
4) Dysponowanie funduszem so³eckim.
§14. Zebranie Wiejskie prowadzi So³tys lub inna osoba
wyznaczona przez zebranie.
§15. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy so³ectwa.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.
§16. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§17. Szczegó³owe zasady obrad na Zebraniu Wiejskim
ustala to zebranie.
§18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³.
2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Burmistrzowi.
B.

SO£TYS, RADA SO£ECKA

§19. 1. So³tys jest organem wykonawczym samorz¹du
mieszkañców wsi.
2. Rada So³ecka wspomaga So³tysa w realizacji jego
zadañ.
3. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze
w wyborach do rad gmin.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Zebranie Wiejskie ustala liczbê cz³onków Rady So³eckiej.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej pe³ni
So³tys.
§21. 1. Posiedzenie Rady So³eckiej zwo³uje So³tys,
w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. O posiedzeniu Rady So³eckiej zawiadamia siê miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady So³eckiej, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
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po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§22. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata
i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do trzech miesiêcy po up³ywie kadencji.
3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom §11 pkt 4.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu So³ectwa.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.

8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:
a) na So³tysa kandyduje jedna osoba,
b) na cz³onków Rady So³eckiej kandyduje tyle osób, ile
jest miejsc w Radzie. Karta ca³kowicie lub czêciowo
przekrelona w tym przypadku uznana jest jako g³os
oddany przeciwko kandydatowi.
9) Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadzone
s¹ oddzielnie.
10) So³tysem wybranym zostanie ten kandydat, który uzyska³
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów (ponad
po³owê). W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
11) Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów
(wiêkszoæ zwyk³a).W przypadku równej iloci g³osów
uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady,
przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym samym trybie co wybór.
§26. Do kompetencji So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców
wsi,

§25. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:

2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebrania
Wiejskiego i Rady So³eckiej,

1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec so³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów. Kandydowaæ do organów so³ectwa
mo¿e osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.

3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci so³eckiej,

2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci.
3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.
5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach so³ectwa,
c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.

4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
§27. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich i sporz¹dzenie projektów
uchwa³ tych zebrañ,
2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach so³ectwa,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Zebrania Wiejskiego.
§28. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Burmistrz.
3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
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tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.

IV.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE.

§29. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej - Rada Miejska
w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.

§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.

829
UCHWA£A Nr VI/58/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, zmiany w Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r. Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co
nastêpuje:

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

§1. Uchwala siê Statut Samorz¹du Mieszkañców Miasta
Nekli, po³o¿onego na terenie Gminy Nekla w brzmieniu
okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/58/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27.02.2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW MIASTA NEKLA
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Ogó³ mieszkañców miasta Nekla stanowi samorz¹d
mieszkañców.
§2. Miasto Nekla jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Nekla
i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591) Statutu
Gminy Nekla oraz postanowieñ niniejszego Statutu.
II.

ZADANIA SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW

§3. Do samorz¹du mieszkañców nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, pomocy spo³ecznej,
upowszechniania kultury, utrzymywania porz¹dku, spokoju i czystoci.
§4. Samorz¹d mieszkañców opiniuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla spo³ecznoci miasta, a w szczególnoci:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,
3) przepisów prawa gminnego dotycz¹cych miasta.
§5. 1. Samorz¹d mieszkañców dysponuje samodzielnie
swoim funduszem.
2. Fundusz sk³ada siê z:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 44

Poz. 829

 4269 

- wydzielonych przez Radê Miejsk¹ rodków finansowych
w ramach bud¿etu Gminy,

3. Ogólne Zebranie Mieszkañców powinno byæ zwo³ane
najpóniej w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

- dobrowolnych wp³at,

4. O Ogólnym Zebraniu Mieszkañców mieszkañcy miasta
winni byæ powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego
terminem w sposób zwyczajowo przyjêty (obwieszczenia,
kurenda). Zawiadomienie winno zawieraæ: informacjê, na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okrelenie
daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego
porz¹dku obrad.

- rodków uzyskanych z organizowanych przez samorz¹d
przedsiêwziêæ,
§6. 1. Fundusze Samorz¹du gromadzone s¹ na rachunku
bankowym Gminy Nekla.
2. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków Samorz¹du prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy w Nekli.

§11. 1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:

§7. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du mieszkañców
wsi sprawuje Rada Miejska Gminy Nekla oraz w jej imieniu
Burmistrz.

- dla prawomocnoci uchwa³ Ogólnego Zebrania Mieszkañców niezbêdna jest obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców miasta.

2. Burmistrz mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y Samorz¹du Mieszkañców lub decyzje organu wykonawczego samorz¹du mieszkañców, je¿eli uchwa³a ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchyliæ uchwa³ê mo¿e natomiast Rada Miejska.

- uchwa³y zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

3. Burmistrz mo¿e zawiesiæ w czynnociach Przewodnicz¹cego Samorz¹du do czasu rozpatrzenia sprawy przez
Zebranie Mieszkañców, je¿eli swoim postêpowaniem narusza
przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowi¹zków, lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
4. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji i danych dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania
Samorz¹du Mieszkañców oraz mog¹ dokonywaæ wizytacji
i uczestniczyæ w zebraniach organów Samorz¹du.
III.

ORGANY SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW

§8. 1. Organami samorz¹du mieszkañców s¹:
- Ogólne Zebranie Mieszkañców
- Przewodnicz¹cy Samorz¹du
- Rada Mieszkañców.
2. Dzia³alnoæ w organach samorz¹du miasta ma charakter spo³eczny.
A.

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAÑCÓW

§9. 1. Ogólne Zebranie Mieszkañców jest organem uchwa³odawczym samorz¹du mieszkañców miasta.
2. Prawo do udzia³u w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców
maj¹ wszyscy mieszkañcy miasta, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze do Rad Gmin.
§10. 1. Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³ywane jest
przez Radê Mieszkañców na wniosek:
a) Co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
b) Przewodnicz¹cego Samorz¹du,
c) Burmistrza.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Wymogu pkt 1 ppkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §10 pkt 4.
§12. Do wy³¹cznej kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców nale¿y:
1) Wybór i odwo³anie Przewodnicz¹cego i Rady Mieszkañców,
2) Uchwalenie rocznego programu dzia³ania.
3) Rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy Przewodnicz¹cego i Rady Mieszkañców,
4) Dysponowanie funduszem samorz¹du.
§13. Ogólne Zebranie Mieszkañców prowadzi Przewodnicz¹cy lub inna osoba wyznaczona przez zebranie.
§14. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ jedynie uprawnieni
mieszkañcy miasta.
2. Wyniki g³osowania og³asza bezzw³ocznie prowadz¹cy
zebranie.
§15. W zebraniu mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady
Miejskiej i Burmistrz lub jego Zastêpca dla referowania spraw
i udzielania wyjanieñ. Poza tym w zebraniu mog¹ braæ udzia³
przedstawiciele instytucji i urzêdu, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad.
§16. Szczegó³owe zasady obrad na Ogólnym Zebraniu
Mieszkañców ustala to zebranie.
§17. 1. Z ka¿dego Ogólnego Zebrania Mieszkañców
sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ o którym mowa w pkt 1 powinien byæ
w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Burmistrzowi.
B.

PRZEWODNICZ¥CY, RADA MIESZKAÑCÓW

§18. 1. Przewodnicz¹cy jest organem wykonawczym
samorz¹du mieszkañców miasta.
2. Rada Mieszkañców wspomaga Przewodnicz¹cego
w realizacji jego zadañ.
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3. Przewodnicz¹cym i cz³onkiem Rady Mieszkañców mo¿e
byæ wybrany mieszkaniec miasta posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze w wyborach do rad gmin.
§19. 1. Rada Mieszkañców sk³ada siê z 3-5 cz³onków.
2. Ogólne Zebranie Mieszkañców ustala liczbê cz³onków
Rady Mieszkañców.
3. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Mieszkañców pe³ni
Przewodnicz¹cy Samorz¹du.
§20. 1. Posiedzenie Rady Mieszkañców zwo³uje Przewodnicz¹cy, w zale¿noci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³.
2. O posiedzeniu Rady Mieszkañców zawiadamia siê
miejscowych cz³onków Rady Miejskiej.
3. Uchwa³y Rady Mieszkañców, opinie i wnioski zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, przy obecnoci co najmniej
po³owy jej cz³onków. W przypadku równej liczby g³osów za
i przeciw decyduje g³os prowadz¹cego obrady.
§21. 1. Kadencja Przewodnicz¹cego i Rady Mieszkañców
trwa 4 lata i koñczy siê z dniem wyboru nowego organu.
2. Wybory Przewodnicz¹cego Samorz¹du i Rady Mieszkañców zarz¹dza Rada Miejska w terminie do trzech miesiêcy
po up³ywie kadencji.
3. Radny Rady Miejskiej lub przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy uczestniczy w zebraniu wyborczym z g³osem
doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu.
§22. Dla dokonania wa¿nego wyboru Przewodnicz¹cego
Samorz¹du i Rady Mieszkañców wymagana jest obecnoæ co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców
miasta. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy
zebranie odbywa siê w drugim terminie a zawiadomienie
o nim odpowiada wymogom §10 pkt 4.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uprawnionych do
g³osowania cz³onków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca do organu Samorz¹du.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y w szczególnoci:
- przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania.
§24. Wyboru Przewodnicz¹cego Samorz¹du i Rady Mieszkañców dokonuje siê w g³osowaniu tajnym w nastêpuj¹cy
sposób:
1) Prawo zg³aszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wy³¹cznie sta³y mieszkaniec miasta, któremu przys³uguje czynne prawo wyborcze, sporód nieograniczonej
liczby kandydatów. Kandydowaæ do organów samorz¹du
mo¿e osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze.
2) Kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecnoci.

3) Komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c na
nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejnoci oraz
dokonuj¹c ich oznaczenia.
4) Karty do g³osowania wrzucane s¹ przez mieszkañców do
zamkniêtej urny wyborczej.
5) G³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego nazwisko pozostawi³ nie skrelone.
6) G³os jest niewa¿ny je¿eli:
a) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekrelona,
b) zawiera wiêksz¹ iloæ nie skrelonych kandydatów ni¿
miejsc w organach samorz¹du,
c) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez
komisjê wyborcz¹.
7) Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub poczynienie innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych
skutków prawnych.
8) Zasadê okrelon¹ w pkt 6a nie stosuje siê, gdy:
a) na Przewodnicz¹cego kandyduje jedna osoba,
b) na cz³onków Rady Mieszkañców kandyduje tyle osób,
ile jest miejsc w Radzie.
Karta ca³kowicie lub czêciowo przekrelona w tym przypadku uznana jest jako g³os oddany przeciwko kandydatowi.
9) Wybory na Przewodnicz¹cego Samorz¹du i do Rady Mieszkañców przeprowadzone s¹ oddzielnie.
10) Przewodnicz¹cym wybranym zostanie ten kandydat, który
uzyska³ bezwzglêdn¹ wiêkszoæ wa¿nie oddanych g³osów
(ponad po³owê).W przypadku, gdy ¿aden kandydat nie
uzyska³ wymaganej wiêkszoci, przeprowadza siê wybory
ponowne a¿ do skutku sporód dwóch kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
11) Cz³onkiem Rady Mieszkañców zostaje ten kandydat, który
uzyska³ najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów
(wiêkszoæ zwyk³a).W przypadku równej iloci g³osów
uniemo¿liwiaj¹cej wybór tych osób na cz³onków Rady,
przeprowadza siê ponowne g³osowania a¿ do skutku.
12) Odwo³anie Przewodnicz¹cego Samorz¹du i cz³onków Rady
Mieszkañców przed up³ywem kadencji nastêpuje w tym
samym trybie co wybór.
§25. Do kompetencji Przewodnicz¹cego Samorz¹du nale¿y w szczególnoci:
1) Reprezentowanie na zewn¹trz samorz¹du mieszkañców,
2) Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Ogólnego
Zebrania Mieszkañców i Rady Mieszkañców,
3) Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³ecznoci miejskiej.
4) Wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do Przewodnicz¹cego z mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in.
w zakresie ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podat-
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ków i op³at, zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków.
§26. Do zadañ i kompetencji Rady Mieszkañców nale¿y:
1) przygotowanie Ogólnych Zebrañ Mieszkañców i sporz¹dzenie projektów uchwa³ tych zebrañ,
2) zebranie wniosków i innych wyst¹pieñ w sprawach miasta,
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia rodków
finansowych bêd¹cych w dyspozycji miasta w ramach
upowa¿nienia wynikaj¹cego z uchwa³y Ogólnego Zebrania Mieszkañców,
§27. 1. Przewodnicz¹cy Samorz¹du i cz³onkowie Rady
Mieszkañców s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Ogólnym Zebraniem Mieszkañców i mog¹ byæ odwo³ani przez
Zebranie przed up³ywem kadencji.
2. Z wnioskiem o odwo³anie mo¿e zwróciæ siê do Zebrania równie¿ Burmistrz.

3. Uchwa³a o odwo³anie z zajmowanej funkcji podejmowania jest po wys³uchaniu zainteresowanego w g³osowaniu
tajnym i dla swej wa¿noci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoci
wa¿nie oddanych g³osów.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia Przewodnicz¹cego Samorz¹du lub wszystkich cz³onków Rady Mieszkañców - Rada Miejska w terminie do 1-go miesi¹ca zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okrelonych przepisami niniejszego Statutu.
IV.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§30. 1. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli.
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UCHWA£A Nr IV/31/2003 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 28 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów
w miecie i gminie Wronki oraz ustalenia ich granic i obwodów
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141 poz. 943,
z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104,
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 141, poz.
1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) uchwala
siê co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr VII/59/99 Rady Miejskiej Wronek z dnia
26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkó³ podstawowych i gimnazjów w miecie i gminie Wronki
oraz ustalenia ich granic i obwodów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr VII/59/99 z dnia 26 lutego
1999 r. otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y;
2) po §1 dodaje siê §1 a w brzmieniu: Uczniowie ucz¹cy siê
w gimnazjum, dla których zmieniony jest obwód, kontynuuj¹ naukê w dotychczasowych gimnazjach do roku
szkolnego 2004/2005.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wronki.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ od dnia 1 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹ca Rady
() Gra¿yna Gromadziñska-Kopras
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr IV/31/2003
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 lutego 2003 r.

PLAN SIECI GIMNAZJÓW ORAZ GRANICE ICH OBWODÓW
1. Gimnazjum we Wronkach
64-510 Wronki ul. Polna 5
Stopieñ organizacyjny: Gimnazjum z Klasami I-III

Chojno leniczówka, Chojno-M³yn, Dêbogóra, G³uchowiec,
Gogolice, Lubowo II, Lubowo Zdoje, Lutyniec, Maszewice,
Mokrz, Pustelnia, Rzecin, Samita, Szostaki, Tomaszewo, Strózki,
Borek.

Miejscowoci po³o¿one w granicach obwodu szkolnego:
MIASTO WRONKI
Ulice: Klasztorna, Kociuszki, Mickiewicza, Szkolna, Cienista,
Pras³owiañska, Wiatraczna, Aleja Wyzwolenia, Chrobrego,
Doktora Zimniaka, Garncarska, Jaminowa, Kocielna, Krêta,
Krótka, Radosna, Morelowa, Nowa, Dzia³kowa, Sadowa,
Warzywna, Nowowiejska, Piêkna, Podgórna, Powstañców
Wlkp., Poznañska, Ratuszowa, Plac Wolnoci, Rzeczna, Rynek,
Sierakowska, Spokojna, Szpitalna, Wodna, Towarowa, Ukona, Wiosenna, Wspólna, Zau³ek, Polna, Zwyciêzców, Dworcowa, Niepod³eg³oci, Partyzantów, Lipowa, S³oneczna, Graniczna, Jab³oniowa, Orzechowa, Azaliowa, Ró¿ana, Czereniowa, Winiowa, Kwiatowa, Kameliowa.
Osiedla: os. Mieszka I, os. Borek, os. S³owiañskie, os. Staszica, os. S³owackiego.
WSIE: Nowa Wie, Marianowo, Oporowo, Samo³ê¿, Stare
Miasto, Warszawa, Aleksandrowo, Krasnobrzeg, Popowo, Pi³a,
Szklarnia, Winnogóra, Obelzanki, Smolnica, Jasionna, Nadolnik, Nowy Kraków, Chojno, B³ota Ma³e, Chojno B³ota Wielkie,

Gimnazjum w Biezdrowie
Biezdrowo 9, 64-510 Wronki
Stopieñ organizacyjny: gimnazjum z klasami I-III
Miejscowoci po³o¿one w granicach obwodu szkolnego:
Wsie: Biezdrowo, Æmachowo, D¹browa, G³uchowo, Józefowo, Karolewo, K³odzisko, Lubowa, £ucjanowo, Olin, Olesin,
Pakawie, Pierwoszewo, Po¿arowo, Wartos³aw, Wróblewo,
Wierszchocin
Zespó³ szkó³ Nr 1
64-510 Wronki ul. Lena 17
Stopieñ organizacyjny: Gimnazjum z klasami I-III
Miejscowosci po³o¿one w granicach obwodu szkolnego:
Ulice: Brzozowa, Bukowa, Dêbowa, Gajowa, Grabowa, Jaworowa, Klonowa, Lena, £¹kowa, £owiecka Myliwska, Ogrodowa, Nadbrze¿na, Nadwarciañska, Piaskowa, Pogodna,
Rolna, Rzeciñska, Sosnowa, wierkowa, Topolowa, Wierzbowa, Zacisze
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UCHWA£A Nr IV/36/2003 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie upowa¿nienia pracownika do wydawania decyzji administracyjnych
w zakresie wiadczeñ z pomocy spo³ecznej
Na podstawie 46 ust. 5a ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414,
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 z 2001 r. Nr 72, poz.
748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 937, Nr 111, poz. 1194, Nr
122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792) oraz z 2003 r. Nr 79, poz.
79 uchwala siê co nastêpuje:
§1. W przypadku nieobecnoci Kierownika MiejskoGminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej we Wronkach
upowa¿nia siê na jego wniosek pracownika socjalnego Pana

Jaromira Zieliñskiego do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadañ zleconych, zadañ
w³asnych gminy i w³asnych o charakterze obowi¹zkowym
w sprawach wiadczeñ pomocy spo³ecznej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi
Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
() Gra¿yna Gromadziñska-Kopras
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 7 marca 2003 roku pomiêdzy Zarz¹dem
Powiatu redzkiego w rodzie Wlkp. reprezentowanym przez:
1) Paw³a £ukaszewskiego Starostê
2) Juliana Kempê Wicestarostê
zwanym dalej Zarz¹dem Powiatu a Gmin¹ roda Wlkp.
reprezentowan¹ przez:
1) Wojciecha Ziêtkowskiego Burmistrza Miasta
2) Piotra Piekarskiego Zastêpcê Burmistrza Miasta
zwan¹ dalej Gmin¹.
§1. 1. Zarz¹d Powiatu powierza Gminie administrowanie
drogami powiatowymi na terenie miasta roda Wlkp.
w zakresie bie¿¹cego utrzymania polegaj¹ce w szczególnoci
na:
1) zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie
m. roda Wlkp.,
2) utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego dróg
powiatowych na terenie m. roda Wlkp.,
3) remontach cz¹stkowych nawierzchni jezdni i chodników
dróg powiatowych na terenie m. roda Wlkp.,
4) utrzymaniu kanalizacji deszczowej w ci¹gach dróg powiatowych na terenie m. roda Wlkp.,
5) utrzymaniu czystoci dróg powiatowych na terenie
m. roda Wlkp. w zakresie wynikaj¹cym z art. 5 ust. 4
ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze
zmianami),
6) utrzymaniu i konserwacji terenów zielonych wchodz¹cych
w sk³ad dróg powiatowych na terenie m. roda Wlkp.,
7) prowadzenie spraw zwi¹zanych z in¿ynieri¹ ruchu,
8) realizacji zadañ zwi¹zanych z dokonywaniem dodatkowych czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu dróg powiatowych na terenie
m. roda Wlkp. oraz obiektów mostowych na terenie
w/w dróg, a nadto wykonywaniu czynnoci administracyjnych zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ okrelonych w niniejszym porozumieniu.
2. Zadania okrelone w ust. 1 pkt 3, 4 i 6 wykonane
zostan¹ przez Gminê po uzgodnieniu ich zakresu z Zarz¹dem
Powiatu, za zakres zadañ opisanych w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 8
okrela za³¹cznik do niniejszego porozumienia.
§2. 1. Na realizacjê zadañ okrelonych w §1 ust. 1 Zarz¹d
Powiatu na dzieñ podpisania niniejszego porozumienia dysponuje kwot¹ 200.000,00 z³ (s³ownie: dwiecie tysiêcy z³otych
00/100).
2. Gmina zobowi¹zana jest do przedk³adania Zarz¹dowi
Powiatu szczegó³owego rozliczenia poniesionych za dany

miesi¹c kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ wykonanych
w 2003 r. objêtych niniejszym porozumieniem do ostatniego
dnia nastêpnego miesi¹ca.
3. Pierwsze rozliczenie zostanie przed³o¿one do dnia 28
marca 2003 roku.
4. Zarz¹d Powiatu przeka¿e na rzecz Gminy nale¿noæ
wynikaj¹c¹ z rozliczenia okrelonego w ust. 2 i 3 w terminie
45 dni od daty otrzymania przedmiotowego rozliczenia.
5. W przypadku wykorzystania kwoty okrelonej w ust. 1
strony postanawiaj¹, i¿ kontynuacja realizacji zadañ okrelonych w §1 ust. 1 uzale¿niona bêdzie od zabezpieczenia przez
Zarz¹d Powiatu kolejnych rodków na ich realizacjê.
§3. 1. W przypadku zw³oki w p³atnoci wynikaj¹cej
z postanowieñ zawartych w §2 niniejszego porozumienia
przekraczaj¹cej okres 1 miesi¹ca gmina zastrzega sobie prawo odst¹pienia od porozumienia w trybie natychmiastowym
powiadamiaj¹c o tym Zarz¹d Powiatu.
2. Ka¿dej ze stron przys³uguje prawo rozwi¹zania niniejszej umowy za jedno-miesiêcznym okresem wypowiedzenia.
§4. Gmina bêdzie wydawa³a rodki zgodnie z ustaw¹
o zamówieniach publicznych.
§5. Wykonywanie nadzoru nad realizacj¹ powierzonych
czynnoci w ramach niniejszego porozumienia sprawuje
w imieniu Zarz¹du Powiatu Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w rodzie Wlkp. p. Jerzy Helwig.
§6. Zarz¹d Powiatu ponosi odpowiedzialnoæ cywilno deliktow¹ za szkody z tytu³u posiadania i u¿ytkowania dróg
powiatowych.
§7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§8. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Zarz¹d Powiatu
Starosta
() mgr in¿. Pawe³ £ukaszewski
Wicestarosta
() mgr Julian Kempa
Gmina
Burmistrz
() Wojciech Ziêtkowski
Z-ca Burmistrza
() Piotr Piekarski
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Za³¹cznik do Porozumienia
z dnia 7 marca 2003 r.

UTRZYMANIE CZYSTOCI ULIC POWIATOWYCH
Krotnoæ

Jednostka miary

WYKAZ OCZYSZCZANYCH PARKINGÓW
Krotnoæ

Jednostka miary

Codziennie

m2

Codziennie

m2

D¹browskiego
Wa³owa
Plac Ar. Poznañ

740
55
131
926

PKS Brodowska
PKS Dworzec
PKS Dolna
Wiosny Ludów
Ks. Kegla
Limanowskiego

323
642
249
740
36
142
2.132

2 x w tygodniu
Limanowskiego
Dolna
Kociuszki /Kiliñskiego-Poselska/
Szpitalna
Ks. Kegla
Wiosny Ludów
Ja¿d¿ewskiego
Daszyñskiego

98
259
360
55
261
226
307
373
1.939

1 x w tygodniu
Kiliñskiego
Paderewskiego
Kociuszki
Nekielska
Harcerska
Daszyñskiego

1 x w tygodniu
20-go Padziernika
Kiliñskiego/Planty-/Kosynierów/
¯wirki i Wigury

OCZYSZCZANIE KOSZY ULICZNYCH
836
571
668
2.334

2 x w miesi¹cu
Paderewskiego
Kórnicka
Kosynierów
Wrzesiñska
Kociuszki/Poselska-tory/
1 x w miesi¹cu

446
600
322
1410
1177
445
4.400

1.080
2.354
1.910
790
606
6.740

Brodowska /od 27-go Grudnia do obwodnicy/ 1.865
Harcerska
3.080
Nekielska
1.443
Topolska
1.794
Strzelecka
2.141
Witosa
519
Hallera
1.020
11.862

Krotnoæ

sz.

Codziennie
2 x w tygodniu

208
67

WYKAZ D£UGOCI CHODNIKÓW PRZY
UL. POWIATOWYCH DO ODNIE¯ANIA
Nazwa ulicy
Kiliñskiego
Ks. Kegla - Wiosny Ludów
Daszyñskiego
Nekielska
Witosa
Ja¿d¿ewskiego
Strzelecka - Topolska
Brodowska
Dolna
Paderewskiego PKS

mb (na szerokoci 1,50 m)
128
291
224
500
544
45
487
50
20
220
2.509
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POWIERZCHNIA PODLEGAJ¥CA ZIMOWEMU UTRZYMANIU DRÓG-ZWALCZANIE LISKOCI I ODNIE¯ANIE
Nr drogi
1
001P
002P
003P
004P
005P
006P
007P
008P
009P
010P
310P
311P
557P
558P
RAZEM

d³ugoæ
ogó³em
2

1,865
1,377
3,184
1,91
1,916
0,966
0,542
0,373
0,668
1,02
3,103
2,141
1,455
3,14
23,66

d³ugoæ dwu i
wielojezdniowe
(km)
3

0
0
0
0
0
0
0
0,078
0
0,538
0
0
0
0
0,616

powierzchnia powierzchnia dwu
ogó³em
i wielojezdniowe
(ty. m2)
4
5
14,0059
0
9,936
0
23,059
0
11,51
0
14,67
0
6,1967
0
3,75
0
3,4469
0,991
4,4089
0
9,4018
6,7128
19,9815
0
12,98
0
10,1852
0
18,6787
0
162,2106
7,7038

Pow. parkingów i
Pow. chodn. i
zatok autobus.
cie¿ek rower.
(m2)
24
25

6532

3764

6532

3764

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO
Nr drogi
1
001P
002P
003P
004P
005P
006P
007P
008P
009P
010P
310P
311P
557P
558P
RAZEM

d³ugoæ
ogó³em
2

1,865
1,377
3,184
1,91
1,916
0,966
0,542
0,373
0,668
1,02
3,103
2,141
1,455
3,14
23,66

d³ugoæ dwu- i
wielojezdniowe
(km)
3

0
0
0
0
0
0
0
0,078
0
0,538
0
0
0
0
0,616

Powierzchnia oznakowania
poziomego
(m2)
4

Oznakowanie pionowe
szt.
24

Linia segregacyjne i krawêdziowe
do 580,00 m2

przejcia dla pieszych do 1500,00
m2

Wymiana pojedynczych
nieczytelnych znaków na
nowe oraz uzupe³nianie
oznakowania po uzgodnieniu
z Zarz¹dem Powiatu

Linie pozosta³e i drobne elementy
na skrzy¿owaniach-880,00 m2

Realizacja zadañ zwi¹zanych z dokonywaniem dodatkowych czynnoci z przeprowadzaniem okresowych kontroli
stanu dróg powiatowych na terenie miasta roda Wlkp. oraz
obiektów mostowych na terenie w/w dróg, a nadto wykonywania czynnoci administracyjnych zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ okrelonych w niniejszym porozumieniu polegaj¹ce
miêdzy innymi na:
- przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur zamówieñ
publicznych w celu wykonywania zadañ objêtych porozumieniem,
- dokonywaniu przegl¹dów stanu nawierzchni dróg, obiektów in¿ynieryjnych oraz urz¹dzeñ przez pracowników
Urzêdu Miejskiego, Stra¿y Miejskiej oraz jednostek podleg³ych,
- dokonywaniu analizy wyników przegl¹dów oraz opracowywaniu sposobu naprawy zniszczonych nawierzchni dróg,

do 2960

- uzgadnianiu zakresu remontów nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych,
- nadzorowaniu wykonywanych prac,
- dokonywaniu odbiorów technicznych wykonywanych
robót,
- rozliczaniu i zatwierdzaniu przedstawionych kalkulacji za
wykonane prace,
- dokonywaniu zestawieñ i rozliczeñ poniesionych kosztów
za poszczególne miesi¹ce,
- uczestnictwo w usuwaniu awarii na drogach,
- ustalaniu sposobu i czêstotliwoci wykonywania prac
okrelonych w §1 ust. 1 pkt 1-7 porozumienia.
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