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1076
UCHWA£A Nr V/47/03 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 24 lutego 2003 r.
w sprawie okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso od niektórych podatków i op³at w 2003 r.
Na podstawie art. 6 ust. 9, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 9
poz. 31 z póniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 94 z 1993 roku
poz. 431 z póniejszymi zmianami) art. 66 ust. 5 ustawy z dnia
28 wrzenia 1991 roku o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444
z póniejszymi zmianami) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) Rada
Gminy Dopiewo uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê mo¿liwoæ poboru w formie inkasa nastêpuj¹cych podatków i op³at:
1. podatku rolnego,
2. podatku od nieruchomoci,

§3. 1. Inkasenci podatków i op³at wymienionych w §1 ust.
4-5 otrzymuj¹ wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 10%
wp³ywów.
2. Inkasenci s¹ zobowi¹zani do wp³acania na konto
Urzêdu Gminy pobranego podatku rolnego, od nieruchomoci i lenego w terminie 5 dni od daty ich pobrania. Op³atê
targow¹ i podatek od posiadania psów do koñca ka¿dego
kwarta³u, w którym op³aty zosta³y pobrane.
3. Wynagrodzenie za inkaso pobranych podatków p³atne
jest ka¿dorazowo po up³ywie ustawowego terminu p³atnoci
raty podatku w ci¹gu 15 dni.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dopiewo.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

3. podatku lenego,
4. podatku od posiadania psów,
5. op³ata targowa.
§2. 1. Inkasenci podatków wymienionych w §1 ust. 1-3
otrzymuj¹ wynagrodzenie za inkaso w nastêpuj¹cych
wysokociach:
So³tys wsi D¹browa
So³tys wsi D¹brówka
So³tys wsi Dopiewiec
So³tys wsi Dopiewo
So³tys wsi Go³uski
So³tys wsi Konarzewo
So³tys wsi Palêdzie
So³tys wsi Skórzewo
So³tys wsi Trzcielin
So³tys wsi Wiêckowice
So³tys wsi Zakrzewo

(inkasent)
(inkasent)
(inkasent)
(inkasent)
(inkasent)
(inkasent)
(inkasent)
(inkasent)
(inkasent)
(inkasent)
(inkasent)

8,3%
10,0%
8,0%
7,0%
9,0%
7,0%
8,3%
7,0%
10,0%
9,0%
7,1%

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
w Dopiewie
() Leszek Nowaczyk
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1077
UCHWA£A Nr V/36/2003 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Krotoszyna w rejonie ulic Komiñskiej i Kozala
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113
poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 214 poz. 1806), art. 26 i art. 28
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111
poz. 1279, Dz.U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 poz. 1268, Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804 oraz Dz.U. z 2002
r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112) oraz art.
7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78 i Nr 141 poz. 692, Dz.U.
z 1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505 i Nr 160 poz. 1079,
Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Dz.U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136
i Nr 120 poz. 1268, Dz.U. z 2001 r. Nr 81 poz. 875 i Nr 100 poz.
1085 i Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984) uchwala siê co
nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Krotoszyna w rejonie ulic Komiñskiej i Kozala - zwany
dalej planem - obejmuje obszar ustalony na rysunku planu
wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:2.000 stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu.
2. Granice obszaru objêtego planem pokrywaj¹ siê
z granicami ustalonymi uchwa³¹ Nr XXV/178/2000 Rady
Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2000 r. oraz
uchwa³y Nr XLII/286/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia
27 wrzenia 2001 r.
3. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, jest za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y.
§2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
wyznaczenie terenów pod zabudowê us³ugowo-handlow¹,
rzemielnicz¹ wraz zabudow¹ jednorodzinn¹, przemys³owosk³adow¹ oraz komunikacji samochodowej.
2. Ustalenia planu obejmuj¹:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o
ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,

4) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury,
5) zasady zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie
zabudowy i gabaryty obiektów, a tak¿e maksymalne lub
minimalne wskaniki intensywnoci zabudowy,
6) zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane,
7) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym
zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawid³owego zagospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i lenych,
8) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzenia oraz
u¿ytkowania terenów,
9) stawki procentowe s³u¿¹ce okreleniu jednorazowej
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci oraz inne
warunki i zasady w zale¿noci od potrzeb.
§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny dróg i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³uga i ochron¹
dróg oznaczone na rysunku planu symbolami: KSK,
KSP i KSL,
2) tereny przemys³u, sk³adów i baz oznaczone na rysunku
planu symbolem P, S, B,
3) tereny us³ug handlu i rzemios³a oznaczone na rysunku
planu symbolem UH, UR,
4) tereny us³ug handlu, rzemios³a i sk³adów oznaczone na
rysunku planu symbolem UH, UR, S,
5) tereny us³ug handlu, turystyki, rzemios³a i komunikacji
samochodowej, przemys³ i sk³ady - oznaczone na rysunku
planu symbolem UH, UT, UR, P, S,
6) teren oczyszczalni cieków oznaczony na rysunku planu
symbolem ITO,
7) tereny mieszkalnictwa o niskiej intensywnoci zabudowy
i us³ug oznaczone na rysunku planu symbolem MNU,
8) teren separatora cieków deszczowych oznaczony na
rysunku planu symbolem IKd,
9) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych oznaczone na
rysunku planu symbolem IE,

2) linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne wraz
z urz¹dzeniami pomocniczymi,

10) tereny upraw polowych oznaczone na rysunku planu
symbolem RP,

3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz
linie rozgraniczaj¹ce te tereny,

11) tereny u¿ytków zielonych oznaczone na rysunku planu
symbolem RZ,
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12) tereny wód otwartych oznaczone na rysunku planu
symbolem W,

2) dla elementów zagospodarowania, o których mowa w ust.
3 pkt 3 - optymalnymi rozwi¹zaniami technicznymi

13) linia elektroenergetyczna redniego napiêcia oznaczona
na rysunku planu symbolem Esn,

§5. 1. Ilekroæ w dalszych ustaleniach uchwa³y jest mowa o:

14) linia elektroenergetyczna niskiego napiêcia oznaczona na
rysunku planu symbolem Enn,
15) kanalizacja sanitarna oznaczona na rysunku planu symbolem Ks,
16) kanalizacja deszczowa oznaczona na rysunku planu symbolem Kd,
17) wodoci¹g oznaczony na rysunku planu symbolem Kw,
18) s³upowa i kontenerowa stacja transformatorowa oznaczona na rysunku planu symbolem Tr.
§4. 1. Nastêpuj¹ce ustalenia graficzne rysunku planu s¹
ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu b¹d
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o jednakowym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania z zastrze¿eniem ustaleñ
ust. 2,
4) linie zabudowy obowi¹zuj¹ce,
5) linie zabudowy nieprzekraczalne,
6) zwymiarowane odleg³oci:
a) w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cych.
2. Dopuszcza siê wprowadzenie zmian w podzia³ach
liniami rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w ust. 1 pkt 3 je¿eli zosta³a ustalona minimalna d³ugoæ frontu dzia³ki lub
powierzchnia dzia³ki. Je¿eli szczegó³owe ustalenia nie stanowi¹ inaczej takie zmiany nie mog¹ zwiêkszyæ liczby dzia³ek na
danym terenie.
3. W odniesieniu do ustaleñ graficznych rysunku planu
dotycz¹cych usytuowania nastêpuj¹cych elementów
zagospodarowania:
1) (tras) kolektorów kanalizacji grawitacyjnej (i ew. cinieniowej) deszczowej i sanitarnej,
2) separatorów,
3) s³upowych i kontenerowych stacji transformatorowych,
dopuszcza siê mo¿liwoæ zmian ale wy³¹cznie w przypadkach, o których mowa w ust. 4.
4. Dopuszcza siê wprowadzenie zmian w ustaleniach,
o których mowa w ust. 3, je¿eli bêd¹ one uzasadnione:
1) dla elementów zagospodarowania, o których mowa w ust.
3 pkt 1 i 2:
a) rozwi¹zaniami technicznymi uwzglêdniaj¹cymi istniej¹ce uwarunkowania gruntowo-wodne,
b) zastosowaniem ponadstandardowych proekologicznych rozwi¹zañ technologicznych,

1) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi
tzn. zajmowaæ wiêcej ni¿ 50% obszaru,
2) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, które uzupe³nia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe,
3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe lub uzupe³niaj¹ce,
które nie koliduje z funkcjami podstawowymi,
4) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê terenu na gruncie rodzimym, nie zabudowan¹, i nie pokryt¹ nieprzepuszczalnymi nawierzchniami dojazdów i dojæ pieszych, wykorzystan¹ lub mo¿liw¹
do wykorzystania na zagospodarowanie zieleni¹,
5) us³ugach nieuci¹¿liwych  nale¿y przez to rozumieæ takie
us³ugi których ewentualna uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ
nie mo¿e wykraczaæ poza teren lokalizacji obiektu lub
budynku,
6) s³ugach komercyjnych  nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
typu: handel, gastronomia, hotele, motele, rzemios³o
us³ugowe itp. realizowane przez prywatnych inwestorów
na w³asny koszt,
7) powierzchni zabudowanej  nale¿y przez to rozumieæ
powierzchniê dzia³ki pod budynkami, tarasami, zewnêtrznymi schodami, pochylniami, zadaszeniami, utwardzonymi placami, jezdniami i chodnikami,
8) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³oæ od linii
rozgraniczaj¹cej najbli¿ej po³o¿onej ciany budynku
o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mog¹ byæ
usytuowane przed lini¹ zabudowy: balkony, wykusze,
przybudówki i zewnêtrzne schody o wysiêgu (g³êbokoci)
nie przekraczaj¹cym 1,5 m,
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ mo¿liwoæ usytuowania obiektu budowlanego
w linii zabudowy okrelonej na rysunku planu lub
w odleg³oci wiêkszej w rozumieniu definicji zawartej
w pkt 8,
10) drugorzêdnym uk³adzie komunikacyjnym  nale¿y przez to
rozumieæ ulice wewnêtrzne lub ci¹gi pieszo  jezdne
obs³uguj¹ce inwestycje realizowane na w³asny koszt
inwestorów,
11) istniej¹cych elementach lub istniej¹cym stanie zagospodarowania (np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych,
cechach fizjograficznych) - nale¿y przez to rozumieæ stan
w/w w dniu wejcia w ¿ycie planu,
12) ciekach - nale¿y przez to rozumieæ wody zu¿yte do celów
bytowych i gospodarczych, ciek³e odchody zwierzêce,
wody pochodz¹ce z opadów atmosferycznych i powstaj¹ce w efekcie wykonywania czynnoci eksploatacyjnych
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i porz¹dkowych, jak: zmywanie placów manewrowych,
sk³adowych, dróg i podjazdów,
13) proekologicznych rozwi¹zaniach technologicznych nale¿y przez to rozumieæ technologie odpowiadaj¹ce
warunkom ustalonym w przepisach szczególnych,
odrêbnych i Polskich Normach.
14) infrastrukturze technicznej  nale¿y przez to rozumieæ:
a) linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
b) przewody kanalizacyjne nie s³u¿¹ce do odwodnienia
drogi, gazowe, ciep³ownicze i wodoci¹gowe,
c) urz¹dzenia wodnych melioracji,
d) urz¹dzenia specjalnego przeznaczenia,
e) ci¹gi transportowe.
15) obiektach stanowi¹cych potencjalne zagro¿enie dla
rodowiska  nale¿y przez to rozumieæ obiekty budowlane,
które w sytuacjach nadzwyczajnych lub awaryjnych mog¹
byæ ród³em niekontrolowanej emisji substancji szkodliwych wprowadzanych do gruntów, wód i powietrza.
16) zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej  nale¿y przez
to rozumieæ wspóln¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹ inwestorów przeprowadzon¹ zgodnie z opracowan¹ na ich koszt
i zatwierdzon¹ kompleksow¹ koncepcj¹ zagospodarowania ca³ego terenu, ³¹cznie z elementami infrastruktury
technicznej.
17) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez
to rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104
Kodeksu Postêpowania Administracyjnego).
ROZDZIA£ II
Ogólne zasady zagospodarowania i u¿ytkowania terenów

DZIA£ 1
Ochrona rodowiska przyrodniczego
CZÊÆ 1
Zasady ogólne
§6. 1. Ustala siê zasadê utrzymania i ochrony istniej¹cej
zieleni oraz powiêkszenia jej zasobów uwzglêdniaj¹ce prócz
aspektów estetycznych i u¿ytkowych tak¿e aspekty klimatyczne i fizjograficzne.
2. Nakazuje siê zastosowanie rozwi¹zañ technicznych
i organizacyjnych ograniczaj¹cych uci¹¿liwoci wywo³ane
w okresie budowy, w okresie prowadzonej dzia³alnoci
gospodarczej i po ewentualnym jej zaniechaniu oraz w sytuacjach awaryjnych, do wielkoci nie przekraczaj¹cych poziomu okrelonego w planie, przepisami szczególnymi, odrêbnymi i Polskimi Normami.

3. Do uci¹¿liwoci, o których mowa w ust. 2 zalicza siê:
1) transport i magazynowanie odpadów i materia³ów niebezpiecznych,
2) zanieczyszczenie gruntu i wód,
3) zanieczyszczenie powietrza (dymy, gazy, py³y),
4) ha³as (drgania, wibracje),
5) zagro¿enie wybuchowe i po¿arowe.
4. Ewentualna uci¹¿liwoæ dla rodowiska wywo³ana przez
obiekty us³ugowe i inne nie mo¿e wykraczaæ poza teren
lokalizacji obiektu a tym samym wywo³ywaæ koniecznoæ
ustanawiania strefy ochronnej.
5. Przy zabudowie na gruntach o wysokiej klasie
bonitacyjnej nakazuje siê zdjêcie wierzchniej warstwy gleby
w celu wykorzystania dla celów rekultywacji obszarów
zdegradowanych.
§7. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU dopuszczalny poziom ha³asu powodowanego
przez drogi oraz pozosta³e obiekty i grupy róde³ ha³asu
(rozumianego jako równowa¿ny poziom dwiêku A okrelony
w decybelach dB)  definiuj¹ przepisy szczególne.
§8. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej:
1) obowi¹zek dokonania uzgodnienia dokumentacji projektowych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej dla obiektów
budowlanych wymienionych w przepisach szczególnych,
2) zapewnienie realizowanym obiektom budowlanym
dostatecznej iloci wody do zewnêtrznego gaszenia
po¿arów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi i Polskimi Normami.
CZÊÆ 2
Wody gruntowe i grunty
§9. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki korzystania ze rodowiska przyrodniczego w zakresie ochrony gruntów i wód
gruntowych:
1. Zakaz odprowadzania cieków sanitarnych do gruntu lub
rowów.
2. Do czasu zbudowania kanalizacji umo¿liwiaj¹cej odprowadzanie cieków sanitarnych obowi¹zuje ich gromadzenie
w indywidualnych, bezodp³ywowych, szczelnych zbiornikach zbudowanych na w³asnym terenie i usuwanie przez
wyspecjalizowan¹ firmê.
3. Zakaz odprowadzania cieków deszczowych do istniej¹cych ruroci¹gów melioracyjnych.
4. Obowi¹zuje usuwanie odpadów - wytwarzanych w wyniku
bytowania lub prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej przez wyspecjalizowanych odbiorców odpadów, na koszt
w³acicieli nieruchomoci, na których te odpady s¹
wytwarzane.
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CZÊÆ 3
Powietrze atmosferyczne
§10. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego:
1) wytwarzanie energii cieplnej dla celów ogrzewczych
i technologicznych w obiektach budowlanych zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ produkcyjn¹ lub us³ugow¹, na bazie pr¹du
elektrycznego, paliw p³ynnych i gazu,
2) wyposa¿enie budynków mieszkalnych, z zastrze¿eniem
ustaleñ w pkt 3, w instalacje centralnego ogrzewania lub
innego rodzaju urz¹dzenia ogrzewcze, nie bêd¹ce piecami
pokojowymi i trzonami kuchennymi,
3) dopuszczalnoæ dalszej eksploatacji pieców pokojowych
i trzonów kuchennych na paliwo sta³e, a¿ do ich technicznego zu¿ycia a znajduj¹cych siê w istniej¹cych budynkach
mieszkalnych, licz¹cych do 3 kondygnacji w³¹cznie.
Dzia³ 2
Zagospodarowanie i u¿ytkowanie terenów
CZÊÆ 1
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§11. 1. Dla komunikacyjnej obs³ugi zagospodarowanych
i przeznaczonych do zainwestowania terenów ustala siê uk³ad
komunikacyjny, który tworz¹:
1) istniej¹ce drogi publiczne,
2) wyznaczone w planie ulice dojazdowe jako drugorzêdny
uk³ad komunikacji.
2. Zbudowanie drugorzêdnego uk³adu komunikacyjnego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wymaga zorganizowanej
dzia³alnoci inwestycyjnej.
§12. Ustala siê nastêpuj¹ce wskaniki zaspokojenia
potrzeb parkingowych ³¹cznie:
1) dla us³ug minimum - 4 stanowiska /100 m2 p.u.,
2) dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 2 stanowiska / 1
mieszkanie.
§13. Dla ruchu rowerowego ustala siê zasadê wspólnego
u¿ytkowania jezdni ulic uk³adu drugorzêdnego oraz pozosta³ych istniej¹cych dróg ko³owych.
§14. 1. Ustala siê jako zasadê obs³ugi w zakresie energii
elektrycznej rozbudowê istniej¹cej sieci elektroenergetycznej
obejmuj¹c¹:
1. zasilanie odbiorców z istniej¹cej i projektowanej sieci
elektroenergetycznej redniego i niskiego napiêcia,
2. a)budowê i przebudowê sieci oraz urz¹dzeñ elektroenergetycznych przez w³aciwy zak³ad energetyczny,
b) przebudowê istniej¹cej infrastruktury elektroenergetycznej w przypadku wyst¹pienia kolizji - na warunkach
okrelonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny przy
za³o¿eniu, ¿e koszty pokrywa wchodz¹cy w kolizjê,
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3. budowê sieci elektroenergetycznych redniego
i niskiego napiêcia na terenach dróg i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z obs³ug¹ i ochron¹ dróg dla obs³ugi ruchu miejscowego,
4. a)lokalizacjê stacji transformatorowej na terenach
przemys³u, sk³adów, baz, us³ug handlu i rzemios³a,
b) dopuszczalnoæ lokalizacji stacji transformatorowych na
innych terenach z wy³¹czeniem terenów dróg, o których
mowa w pkt 3, na wydzielonych w tym celu dzia³kach
o wymiarach minimum 5 x 5 m, granicz¹cych i dostêpnych z terenów dróg, o których mowa w pkt 3,
5. Mo¿liwoæ lokalizacji stacji transformatorowych
wbudowanych w obiekty kubaturowe.
§15. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady zaopatrzenie
w wodê:
1) z istniej¹cego, rozbudowanego, wodoci¹gu miejskiego,
2) lokalizacja wodoci¹gów w liniach rozgraniczaj¹cych
wyznaczonych planem ulic uk³adu drugorzêdnego.
§16. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki dla odprowadzania
cieków deszczowych:
1. Zakaz odprowadzania cieków deszczowych do istniej¹cych ruroci¹gów melioracyjnych.
2. Podczyszczenie cieków deszczowych w separatorach przed
odprowadzeniem do naturalnego odbiornika.
3. Dla odbioru podczyszczonych cieków deszczowych
wyznacza siê istniej¹cy rów oznaczony na rysunku planu
symbolem W.
§17. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki dla gospodarki
ciekami sanitarnymi i technologicznymi:
1) docelowe odprowadzanie do kanalizacji miejskiej:
a) cieków sanitarnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych i na terenach prowadzonej dzia³alnoci
gospodarczej,
b) cieków technologicznych wytwarzanych na terenach
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej na warunkach
okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego kanalizacja sanitarn¹,
2) na terenach nie skanalizowanych, do czasu zbudowania
kanalizacji sanitarnej, gromadzenie cieków sanitarnych
na w³asnym terenie i wywo¿enie ich przez wyspecjalizowan¹ firmê do miejskiej oczyszczalni cieków,
3) na terenach nie skanalizowanych, do czasu zbudowania
kanalizacji sanitarnej, gromadzenie podczyszczonych
cieków technologicznych na w³asnym terenie i wywo¿enie ich przez wyspecjalizowan¹ firmê.
2. Gromadzenie i gospodarka ciekami, w sposób
o którym mowa w ust. 1, mo¿e byæ zast¹piona innymi
rozwi¹zaniami proekologicznymi, w szczególnoci polegaj¹cymi na oczyszczaniu tych cieków w indywidualnych lub
grupowych oczyszczalniach.
§18. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarowania energi¹ ciepln¹:
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1. Wytwarzanie energii cieplnej dla celów bytowych, ogrzewczych i technologicznych w obiektach budowlanych przeznaczonych dla dzia³alnoci gospodarczej, produkcyjnej lub us³ugowej - we wbudowanych lokalnych ród³ach,
na bazie paliw lub noników ekologicznych:
1) gazu sieciowego,

3) oleju opa³owego nisko-siarkowego,

2. Wytwarzanie energii cieplnej dla celów bytowych i ogrzewczych w budynkach mieszkalnych we wbudowanych lokalnych ród³ach, na bazie paliw lub noników ekologicznych, o których mowa w ust. 1, z zastrze¿eniami o których
mowa w §10 pkt 2 i 3.
§19. Ustala siê w zakresie telekomunikacji:
1. Zaopatrzenie w ³¹cza telefoniczne z sieci projektowanej
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.
2. Mo¿liwoæ przebiegu linii telefonicznych poza liniami
rozgraniczaj¹cymi dróg pod warunkiem zapewnienia
s³u¿ebnoci gruntowej.

5. Budynki 2 i 3 kondygnacyjne przeznaczone na pobyt
ludzi nale¿y lokalizowaæ w odleg³oci co najmniej 40 m licz¹c
od zewnêtrznej krawêdzi istniej¹cej drogi krajowej.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe zasady zagospodarowania
i u¿ytkowania terenów
§21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem W  TERENY WÓD OTWARTYCH zachowuje siê
jego dotychczasow¹ funkcjê otwartego cieku wodnego.
2. Odprowadzanie podczyszczonych cieków deszczowych
do cieku, o którym mowa w ust. 1, jest uwarunkowane
uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.

CZÊÆ 2
Obiekty budowlane
§20. 1. Dla obiektów budowlanych i urz¹dzeñ z nimi
zwi¹zanych obowi¹zuje ogólna zasada ukszta³towania form

3. Warunki zagospodarowania i u¿ytkowania

2. Realizacja obiektów budowlanych nie mo¿e spowodowaæ trwa³ego uszkodzenia istniej¹cych urz¹dzeñ melioracyjnych. Wszelkie kolizje usuwaj¹ na swój koszt w³aciciele
gruntów lub inwestorzy.

4. Dopuszcza siê wysokoæ 3 kondygnacji, je¿eli druga
i trzecia kondygnacja znajduje siê na poddaszu.

4) energii elektrycznej.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

architektonicznych (w tym urbanistyki) dostosowanych do
otaczaj¹cej zabudowy i krajobrazu.

3. Dla budynków ustala siê wysokoæ maksymaln¹
2 kondygnacje z zastrze¿eniem ustaleñ ust. 3 i 4.

2) gazu bezprzewodowego,

1. Przeznaczenie podstawowe:
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§22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KSK - TERENY DRÓG I URZ¥DZEÑ ZWI¥ZANYCH Z OBS£UG¥ I OCHRON¥ DRÓG ustala siê:

istniej¹ca droga krajowa dla tranzytowej komunikacji
samochodowej.
infrastruktura techniczna zwi¹zana z obs³ug¹ i ochron¹ drogi
1) ustalona planem linia rozgraniczaj¹ca pas drogowy w odleg³oci
15,0 m od osi istniej¹cej jezdni drogi krajowej,
2) zakaz budowy zjazdów na teren pasa drogowego z dzia³ek
budowlanych po³o¿onych na terenach z nim granicz¹cych.

§23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KSP - TERENY DRÓG I URZ¥DZEÑ ZWI¥ZANYCH
Z OBS£UG¥ I OCHRON¥ DRÓG ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zagospodarowania i u¿ytkowania

istniej¹ca droga powiatowa
infrastruktura techniczna zwi¹zana z obs³ug¹ i ochron¹ drogi
1) zachowanie prawa do u¿ytkowania istniej¹cych zjazdów z
przyleg³ych terenów,
2) szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych 20,0 m.

§24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KSL - TERENY DRÓG I URZ¥DZEÑ ZWI¥ZANYCH
Z OBS£UG¥ I OCHRON¥ DRÓG ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Podstawowe wielkoci:
4. Warunki zagospodarowania i u¿ytkowania:

projektowana droga dla ruchu lokalnego.
infrastruktura techniczna zwi¹zana z obs³ug¹ i ochron¹ drogi
1) szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych 
minimum 20 m,
2) szerokoæ jezdni  minimum 7 m,
1) dopuszczalne zatoki postojowe z równoleg³ymi miejscami
postojowymi - o szerokoci 2,5 m - po jednej stronie jezdni,
2) zast¹pienie istniej¹cego rowu R-C ruroci¹giem.
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§25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KSL - TERENY DRÓG I URZ¥DZEÑ ZWI¥ZANYCH Z OBS£UG¥
I OCHRON¥ DRÓG ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
3. Podstawowe wielkoci:
4. Warunki zagospodarowania i u¿ytkowania:

droga dojazdowa w drugorzêdnym uk³adzie komunikacji.
infrastruktura techniczna zwi¹zana z obs³ug¹ i ochron¹ drogi oraz
przyleg³ych terenów.
1) szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych 
minimum 20 m,
2) szerokoæ jezdni  minimum 7 m,
1) dopuszczalne zatoki postojowe z równoleg³ymi miejscami
postojowymi - o szerokoci 2,5 m - po jednej stronie jezdni,
2) zast¹pienie istniej¹cego rowu R-C ruroci¹giem.

§26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 KSL - TERENY DRÓG I URZ¥DZEÑ ZWI¥ZANYCH Z OBS£UG¥
I OCHRON¥ DRÓG ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
3. Podstawowe wielkoci:
4. Warunki zagospodarowania i u¿ytkowania:

droga dojazdowa w drugorzêdnym uk³adzie komunikacji.
infrastruktura techniczna zwi¹zana z obs³ug¹ i ochron¹ drogi oraz
przyleg³ych terenów.
1) szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych 
minimum 15 m,
2) szerokoæ jezdni  minimum 7 m,
1) dopuszczalne zatoki postojowe z równoleg³ymi miejscami
postojowymi - o szerokoci 2,5 m - po jednej stronie jezdni.
2) likwidacja istniej¹cego w³¹czenia do drogi krajowej

§27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  4KSL - TERENY DRÓG I URZ¥DZEÑ ZWI¥ZANYCH Z OBS£UG¥
I OCHRON¥ DRÓG ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Podstawowe wielkoci:
4. Warunki zagospodarowania i u¿ytkowania:

droga dla ruchu lokalnego
infrastruktura techniczna zwi¹zana z obs³ug¹ i ochron¹ drogi oraz
przyleg³ych terenów.
1) szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych 
minimum 15 m,
2) szerokoæ jezdni  minimum 6 m
dopuszczalne zatoki postojowe z równoleg³ymi miejscami
postojowymi - o szerokoci 2,5 m - po jednej stronie jezdni.

§28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5KSL, 6KSL - TERENY DRÓG I URZ¥DZEÑ ZWI¥ZANYCH
Z OBS£UG¥ I OCHRON¥ DRÓG ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Podstawowe wielkoci:
4. Warunki zagospodarowania i u¿ytkowania:

drogi dojazdowe
infrastruktura techniczna zwi¹zana z obs³ug¹ i ochron¹ drogi oraz
przyleg³ych terenów.
1) szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych 
minimum 12 m,
2) szerokoæ jezdni  minimum 6 m
dopuszczalne zatoki postojowe z równoleg³ymi miejscami
postojowymi - o szerokoci 2,5 m - po jednej stronie jezdni.
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§29. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 MNU - TERENY MIESZKALNICTWA O NISKIEJ
INTENSYWNOCI ZABUDOWY I US£UG  ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna:
2) Powierzchnia zabudowana obiektami
kubaturowymi:
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) Podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) Przekrycie budynków:
6) Dostêpnoæ komunikacyjna:
7) Formy gara¿owania i parkowania:

8) Linie zabudowy:

9) Ogrodzenia:
10) Infrastruktura techniczna:

zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e, ogrody
przydomowe.
us³ugi komercyjne.
minimalnie 50%.
maksymalnie 30%.
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje wed³ug ustaleñ §20 ust. 2,
b) zabudowa towarzysz¹ca  1 kondygnacja.
a) minimalna powierzchnia - 900 m2,
b) minimalna d³ugoæ frontu - 20 m.
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
z istniej¹cej drogi powiatowej
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki,
b) parkowanie pojazdów w pasie drogowym w zatokach
postojowych.
a) dla budynków mieszkalnych - nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenem przyleg³ej
drogi,
b) dla budynków niemieszkalnych i o funkcjach us³ugowych nieprzekraczalna linia zabudowy to¿sama z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z
terenem przyleg³ej drogi.
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §11 ust. 1 pkt 1 ust. 2, §12, §14, §15 pkt 1, §§17  19

§30. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 MNU - TERENY MIESZKALNICTWA O NISKIEJ
INTENSYWNOCI ZABUDOWY I US£UG ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna:
2) Powierzchnia zabudowana obiektami
kubaturowymi:
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) Podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) Przekrycie budynków:
6) Dostêpnoæ komunikacyjna:
7) Formy gara¿owania i parkowania:

8) Linie zabudowy:

9) Ogrodzenia:
10) Infrastruktura techniczna:

zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e, ogrody
przydomowe.
obiekty budowlane o funkcji us³ug komercyjnych.
minimalnie 50%.
maksymalnie 30%.
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje wed³ug ustaleñ §20 ust. 2.,
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
a) minimalna powierzchnia - 900 m2,
b) minimalna d³ugoæ frontu - 21 m.
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
z terenów dróg oznaczonych symbolami KSP, 4KSLi 5KSL.
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów w³asnych na terenie dzia³ki
a) dla budynków mieszkalnych nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oci: 10 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem drogi
oznaczonym symb. KSP oraz 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z
terenami dróg oznaczonymi symb. 4KSL i 5KSL,
b) dla budynków niemieszkalnych i o funkcjach us³ugowych:
- nieprzekraczalna linia zabudowy to¿sama z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z
terenem drogi oznaczonym na rysunku planu symb. 4KSL,
- nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci: 10 m od linii
rozgraniczaj¹cej z terenem drogi oznaczonym symb. KSP oraz 6,0
m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem przyleg³ej drogi, oznaczonym
na rysunku planu symb. 5KSL.
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §§11 - 19.
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§31. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3 MNU - TERENY MIESZKALNICTWA O NISKIEJ
INTENSYWNOCI ZABUDOWY I US£UG ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna:
2) Powierzchnia zabudowana obiektami
kubaturowymi:
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) Podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) Przekrycie budynków:
6) Dostêpnoæ komunikacyjna:
7) Formy gara¿owania i parkowania:

8) Linie zabudowy:

9) Ogrodzenia:
10) Infrastruktura techniczna:

5. Zasady kszta³towania przestrzeni:

zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym.
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e, ogrody
przydomowe.
obiekty budowlane o funkcji us³ug komercyjnych.
minimalnie 50%.
maksymalnie 30%.
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje wed³ug ustaleñ §20 ust. 2,
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
a) minimalna powierzchnia - 900 m2,
b) minimalna d³ugoæ frontu - 21 m,
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
z terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4 KSL,
5 KSL i 6 KSL.
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie w³asnych pojazdów na terenie dzia³ki.
a) dla budynków mieszkalnych nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami przyleg³ych
dróg,
b) dla budynków niemieszkalnych i o funkcjach us³ugowych:
- nieprzekraczalna linia zabudowy to¿sama z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z
terenem drogi oznaczonym na rysunku planu symb. 4 KSL,
- nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych z terenami dróg, oznaczonymi na rysunku planu
symb. 5 KSL i 6 KSL.
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §11 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3, §§12 - 15, §16 ust. 1 i 2,
§§17  19
a) mo¿liwoæ zmiany wielkoci istniej¹cych dzia³ek w celu
zoptymalizowania warunków ich zagospodarowania,
b) dopuszczalne zwiêkszenie liczby dzia³ek pod warunkiem
spe³nienia ustaleñ ust. 4 pkt 4.

§32. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4 MNU - TERENY MIESZKALNICTWA O NISKIEJ
INTENSYWNOCI ZABUDOWY I US£UG ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna:
2) Powierzchnia zabudowana obiektami
kubaturowymi:
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) Podstawowe wielkoci dzia³ki budowlanej:
5) Przekrycie budynków:
6) Dostêpnoæ komunikacyjna:
7) Formy gara¿owania i parkowania:

zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolnostoj¹cym.
zabudowa towarzysz¹ca o funkcji gospodarczej, gara¿e, ogrody
przydomowe.
obiekty budowlane o funkcji us³ug komercyjnych.
minimalnie 50%.
maksymalnie 30%.
a) budynki mieszkalne  3 kondygnacje wed³ug ustaleñ §20 ust. 2,
b) zabudowa towarzysz¹ca 1 kondygnacja.
a) minimalna powierzchnia - 900 m2,
b) minimalna d³ugoæ frontu - 27 m,
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
z terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 4 KSL i
6 KSL.
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie w³asnych pojazdów na terenie dzia³ki.
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a) dla budynków mieszkalnych nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami przyleg³ych
dróg,
b) dla budynków niemieszkalnych i o funkcjach us³ugowych:
- nieprzekraczalna linia zabudowy to¿sama z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z
terenem drogi oznaczonym na rysunku planu symb. 4 KSL,
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej z terenem drogi, oznaczonym na rysunku planu
symb. 6 KSL.
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci 1,5 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §11 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3, §§12 - 15, §16 ust. 1 i 2,
§§17  19
a) mo¿liwoæ zmiany wielkoci istniej¹cych dzia³ek w celu
zoptymalizowania warunków ich zagospodarowania,
b) dopuszczalne zwiêkszenie liczby dzia³ek pod warunkiem
spe³nienia ustaleñ ust. 4 pkt 4.

§33. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 UH, UR, S - TERENY US£UG HANDLU, RZEMIOS£A
I SK£ADÓW ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna:
2) Powierzchnia zabudowana obiektami
kubaturowymi:

us³ugi handlu i rzemios³a
produkcja przemys³owa, sk³adowanie, stacje transformatorowe
domy mieszkalne, lokale mieszkalne na potrzeby w³asne
podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
minimalnie 25% powierzchni terenu.
maksymalnie 25% powierzchni terenu.

3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:

2 kondygnacje.

4) Przekrycie budynków:

dachy o k¹cie nachylenia od 20°
z terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symb. 1 KSL, 2
KSL i 3 KSL
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
a) dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 25,0 m od najbli¿szej
krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi krajowej (teren oznaczony na
rysunku planu symbolem KSK),
b) dla obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi 
nieprzekraczalna linia zabudowy liczona od najbli¿szej krawêdzi
jezdni drogi krajowej w odleg³oci:
- dla obiektów jednokondygnacyjnych 30 m,
- dla obiektów dwukondygnacyjnych 40 m,
c) dla budynków (za wyj¹tkiem portierni, rogatek itp.)  w odleg³oci
10 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami istniej¹cych dróg
publicznych oznaczonych na rysunku planu symb. 1 KSL, 2KSL
i 3 KSL.

5) Dostêpnoæ komunikacyjna:
6) Formy gara¿owania i parkowania:

7) Linie zabudowy:

8) Ogrodzenia:

9) Infrastruktura techniczna:

4. Zasady kszta³towania przestrzeni:

realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci max. 1,8 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
1) Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §11 ust1, §12 pkt 1, §§13  15, §§17 - 19,
2) zast¹pienie istniej¹cego rowu R-C ruroci¹giem w sposób:
a) gwarantuj¹cy dalsze prawid³owe funkcjonowanie wszystkich
istniej¹cych urz¹dzeñ melioracyjnych,
b) umo¿liwiaj¹cy dokonywanie konserwacji ca³ego
przebudowanego odcinka na koszt w³acicieli gruntów lub
inwestorów.
a) mo¿liwoæ zmiany wielkoci istniej¹cych dzia³ek w celu
zoptymalizowania warunków ich zagospodarowania,
b) urz¹dzenie zieleni o funkcji izolacyjnej i dekoracyjnej wzd³u¿
granicy z terenem drogi oznaczonym na rysunku planu symb.
KSK.
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§34. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 UH, UR, S - TERENY US£UG HANDLU, RZEMIOS£A
I SK£ADÓW ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna:
2) Powierzchnia zabudowana obiektami
kubaturowymi:

us³ugi handlu i rzemios³a
produkcja przemys³owa, sk³adowanie, stacje transformatorowe
domy mieszkalne, lokale mieszkalne na potrzeby w³asne
podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
minimalnie 25% powierzchni terenu.
maksymalnie 25% powierzchni terenu.

3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:

2 kondygnacje.

4) Przekrycie budynków:

dachy o k¹cie nachylenia od 20°
z terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symb. 1 KSL i 2
KSL
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie pojazdów na terenie w³asnej dzia³ki.
a) dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 25,0 m od najbli¿szej
krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi krajowej (teren oznaczony na
rysunku planu symbolem KSK),
b) dla obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi 
nieprzekraczalna linia zabudowy liczona od najbli¿szej krawêdzi
jezdni drogi krajowej w odleg³oci:
- dla obiektów jednokondygnacyjnych 30 m,
- dla obiektów dwukondygnacyjnych 40 m,
c) dla budynków (za wyj¹tkiem portierni, rogatek itp.)  w odleg³oci
10 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami istniej¹cych dróg
publicznych oznaczonych na rysunku planu symb. 1 KSL i
2KSL.

5) Dostêpnoæ komunikacyjna:
6) Formy gara¿owania i parkowania:

7) Linie zabudowy:

8) Ogrodzenia:

9) Infrastruktura techniczna:

4. Zasady kszta³towania przestrzeni:

realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci max. 1,8 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
1) Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §11 ust1, §12 pkt 1, §§13 - 15, §§17 - 19,
2) zast¹pienie istniej¹cego rowu R-C ruroci¹giem w sposób:
a) gwarantuj¹cy dalsze prawid³owe funkcjonowanie wszystkich
istniej¹cych urz¹dzeñ melioracyjnych,
b) umo¿liwiaj¹cy dokonywanie konserwacji ca³ego
przebudowanego odcinka na koszt w³acicieli gruntów lub
inwestorów.
a) mo¿liwoæ zmiany wielkoci istniej¹cych dzia³ek w celu
zoptymalizowania warunków ich zagospodarowania,
b) urz¹dzenie zieleni o funkcji izolacyjnej i dekoracyjnej wzd³u¿
granicy z terenem drogi oznaczonym na rysunku planu symb.
KSK.

§35. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 UH, UR - TERENY US£UG HANDLU I RZEMIOS£A
ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna:
2) Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi:
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) Przekrycie budynków:
5) Dostêpnoæ komunikacyjna:
6) Formy gara¿owania i parkowania:

us³ugi handlu i rzemios³a
produkcja przemys³owa, sk³adowanie, stacje transformatorowe
dom mieszkalny, lokal mieszkalny na potrzeby w³asne podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
minimalnie 25% powierzchni terenu.
maksymalnie 25% powierzchni terenu.
2 kondygnacje.
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
z terenu dróg oznaczonych na rysunku planu symb. 2 KSL i
KSP
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie w³asnych pojazdów na terenie dzia³ki.
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7) Linie zabudowy:

dla wszelkich budynków (z wyj¹tkiem portierni, rogatek itp.)  w
odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami dróg
oznaczonymi na rysunku planu symb. 2 KSL i KSP.

8) Ogrodzenia:

realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci max. 1,8 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.

9) Infrastruktura techniczna:

4. Zasady kszta³towania przestrzeni:

Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §11 ust. 1, §12 pkt 1, §§13 - 15, §§17 - 19
a) mo¿liwoæ zmiany wielkoci istniej¹cych dzia³ek w celu
zoptymalizowania warunków ich zagospodarowania,
b) urz¹dzenie zieleni o funkcji izolacyjnej i dekoracyjnej wzd³u¿
granicy z terenem drogi oznaczonym na rysunku planu symb.
KSP.

§36. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 UH, UR - TERENY US£UG HANDLU I RZEMIOS£A ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna:
2) Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi:
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) Przekrycie budynków:
5) Dostêpnoæ komunikacyjna:
6) Formy gara¿owania i parkowania:

7) Linie zabudowy:

8) Ogrodzenia:
9) Infrastruktura techniczna:
4. Zasady kszta³towania przestrzeni:

us³ugi handlu i rzemios³a
dom mieszkalny, lokal mieszkalny na potrzeby w³asne podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
minimalnie 25% powierzchni terenu.
maksymalnie 25% powierzchni terenu.
2 kondygnacje.
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
z terenu istniej¹cej drogi powiatowej
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie w³asnych pojazdów na terenie dzia³ki.
a) dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 25,0 m od
najbli¿szej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi krajowej (teren
oznaczony na rysunku planu symb. KSK),
b) dla obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi 
nieprzekraczalna linia zabudowy liczona od najbli¿szej krawêdzi
jezdni drogi krajowej, o której mowa pod lit. a, w odleg³oci:
- dla obiektów jednokondygnacyjnych 30 m,
- dla obiektów dwukondygnacyjnych 40 m,
c) dla wszelkich budynków (z wyj¹tkiem portierni, rogatek, itp.) 
w odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem drogi
powiatowej oznaczonym na rysunku planu symb. KSP.
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci max.1,8 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §11 ust. 1 pkt 1, §12, §§14 - 15, §§17  19
urz¹dzenie zieleni o funkcji izolacyjnej i dekoracyjnej wzd³u¿
granicy z terenem drogi powiatowej oznaczonym na rysunku
symb. KSP.

§37. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3 UH, UR - TERENY US£UG HANDLU I RZEMIOS£A ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna:
2) Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi:
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) Przekrycie budynków:
5) Dostêpnoæ komunikacyjna:
6) Formy gara¿owania i parkowania:
7) Linie zabudowy:

us³ugi handlu i rzemios³a
dom mieszkalny, lokal mieszkalny na potrzeby w³asne podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
minimalnie 25% powierzchni terenu.
maksymalnie 25% powierzchni terenu.
2 kondygnacje.
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
z terenu istniej¹cej drogi powiatowej
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie w³asnych pojazdów na terenie dzia³ki.
dla wszelkich budynków (z wyj¹tkiem portierni, rogatek, itp.)  w
odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem drogi dla ruchu
lokalnego, oznaczonym na rysunku planu symb. 4 KSL.
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realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci max. 1,8 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §11
urz¹dzenie zieleni o funkcji izolacyjnej i dekoracyjnej wzd³u¿
granicy z terenem drogi powiatowej oznaczonym na rysunku
symb. KSP.

§38. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4 UH, UR - TERENY US£UG HANDLU I RZEMIOS£A ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna:
2) Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi:
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) Przekrycie budynków:
5) Dostêpnoæ komunikacyjna:
6) Formy gara¿owania i parkowania:

7) Linie zabudowy:

8) Ogrodzenia:
9) Infrastruktura techniczna:
4. Zasady kszta³towania przestrzeni:

us³ugi handlu i rzemios³a
dom mieszkalny, lokal mieszkalny na potrzeby w³asne podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
minimalnie 25% powierzchni terenu.
maksymalnie 25% powierzchni terenu.
2 kondygnacje.
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
z terenu istniej¹cej ul. Przemys³owej
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie w³asnych pojazdów na terenie dzia³ki.
a) dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 25,0 m od
najbli¿szej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi krajowej (teren
oznaczony na rysunku planu symb. KSK),
b) dla obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi 
nieprzekraczalna linia zabudowy liczona od najbli¿szej krawêdzi
jezdni drogi krajowej, o której mowa pod lit. a, w odleg³oci:
- dla obiektów jednokondygnacyjnych 30 m,
- dla obiektów dwukondygnacyjnych 40 m,
c) dla wszelkich budynków (z wyj¹tkiem portierni, rogatek, itp.) 
w odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem drogi
powiatowej oznaczonym na rysunku planu symb. KSP
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci max.1,5 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §11 ust. 1 pkt 1, §12, §§14 - 19.
urz¹dzenie zieleni o funkcji izolacyjnej i dekoracyjnej wzd³u¿
granicy z terenem drogi oznaczonym na rysunku symb. KSK.

§39. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5 UH, UR - TERENY US£UG HANDLU I RZEMIOS£A ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna:
2) Powierzchnia zabudowana obiektami budowlanymi:
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) Dostêpnoæ komunikacyjna:
5) Formy parkowania:

6) Linie zabudowy:

us³ugi handlu i rzemios³a
us³ugi niematerialne
minimalnie 50% powierzchni terenu.
maksymalnie 50% powierzchni terenu.
1 kondygnacja.
z terenu istniej¹cej drogi oznaczonego na rysunku planu symb.
KSP,
na terenie w³asnej dzia³ki.
a) dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 25,0 m od
najbli¿szej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi krajowej (teren
oznaczony na rysunku planu symb. KSK),
b) dla jednokondygnacyjnych obiektów budowlanych
przeznaczonych na pobyt ludzi - nieprzekraczalna linia zabudowy
liczona od najbli¿szej krawêdzi jezdni drogi krajowej, o której
mowa pod lit.a, w odleg³oci 30 m,:
c) dla wszelkich budynków (z wyj¹tkiem portierni, rogatek, itp.) 
w odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem drogi
powiatowej oznaczonym na rysunku planu symb. KSP.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 58

7) Ogrodzenia:
8) Infrastruktura techniczna:
4. Zasady kszta³towania przestrzeni:

 5523 

Poz. 1077

realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci max.1,2 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §11 ust. 1 pkt 1, §12, §§14 - 19.
urz¹dzenie zieleni o funkcji izolacyjnej i dekoracyjnej wzd³u¿
granicy z terenami dróg oznaczonymi na rysunku symb. KSK i
KSP.

§40. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UH, UT, UR, P, S - TERENY US£UG HANDLU, TURYSTYKI,
RZEMIOS£A i KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ, PRZEMYS£ I SK£ADY ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe:

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna:
2) Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi:
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) Przekrycie budynków:
5) Dostêpnoæ komunikacyjna:
6) Formy gara¿owania i parkowania:

7) Linie zabudowy:

8) Ogrodzenia:
9) Infrastruktura techniczna:
4. Zasady kszta³towania przestrzeni:

1) stacja paliw, us³ugi handlu, turystyki, rzemios³a i komunikacji
samochodowej, przemys³ i sk³ady z zastrze¿eniem ustaleñ pkt 2
2) zakaz lokalizacji zak³adów utylizacji odpadów komunalnych i
innych (spalarni mieci), sk³adowania materia³ów
niebezpiecznych.
dom mieszkalny, lokal mieszkalny na potrzeby w³asne podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
minimalnie 25% powierzchni terenu.
maksymalnie 25% powierzchni terenu.
3 kondygnacje wed³ug ustaleñ §20 ust. 2
dachy o k¹cie nachylenia od 20°
z terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symb. KSK i
KSP.
a) gara¿owanie w dobudowanych lub wolnostoj¹cych gara¿ach na
terenie w³asnej dzia³ki.
b) parkowanie w³asnych pojazdów na terenie dzia³ki.
a) dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 25,0 m od
najbli¿szej krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi krajowej (teren
oznaczony na rysunku planu symbolem KSK),
b) dla obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi 
nieprzekraczalna linia zabudowy liczona od najbli¿szej krawêdzi
jezdni drogi krajowej w odleg³oci:
- dla obiektów jednokondygnacyjnych 30 m,
- dla obiektów dwukondygnacyjnych 40 m,
c) dla wszelkich budynków (z wyj¹tkiem portierni, rogatek, itp.) 
w odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem drogi
oznaczonym na rysunku planu symb. KSP.
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci max.1,5 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek.
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §11 ust. 1 pkt 1, §12, §§14 - 15, §§17  19
urz¹dzenie zieleni o funkcji izolacyjnej i dekoracyjnej wzd³u¿
granicy z terenem drogi powiatowej, oznaczonym na rysunku
symb. KSP.

§41. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem P, S, B - TERENY PRZEMYS£U, SK£ADÓW I BAZ ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna:
2) Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi:
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) Dostêpnoæ komunikacyjna:
5) Linie zabudowy:
6) Infrastruktura techniczna:

produkcja przemys³owa, sk³ady i bazy
us³ugi handlu, rzemios³a
a) minimalnie 25% powierzchni dzia³ki,
b) zieleñ izolacyjna w pasie o szerokoci min. 15 m wzd³u¿
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KSP, 1
MNU, 1 UH, UR.
maksymalnie 25% powierzchni terenu.
2 kondygnacje.
z terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami
2KSL i KSP.
w odleg³oci 10 m od granic z terenami oznaczonymi na rysunku
planu symbolami 2 KSL, KSP, 1 MNU
Pod³¹czenie do sieci infrastruktury technicznej na zasadach
ustalonych w §11 ust. 1, §12 pkt 1, §§13  15, §§17 - 19
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§42. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ITO - TEREN GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI CIEKÓW ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Powierzchnia biologicznie czynna:
2) Powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi:
3) Maksymalna wysokoæ zabudowy:
4) Dostêpnoæ komunikacyjna:
5) Linie zabudowy:
6) Infrastruktura techniczna:

grupowa oczyszczalnia cieków
separator cieków deszczowych
minimalnie 25% powierzchni terenu.
maksymalnie 25% powierzchni terenu.
1 kondygnacja.
z terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KSL.
w odleg³oci 6 m od granic dzia³ki

§43. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RP - TERENY UPRAW POLOWYCH ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Warunki zagospodarowania:

uprawy polowe
1) utrzymanie dotychczasowego rolniczego sposobu u¿ytkowania
terenu,
2) zakaz realizacji obiektów budowlanych nie zwi¹zanych z
przeznaczeniem podstawowym

§44. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RZ  TERENY U¯YTKÓW ZIELONYCH ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Warunki zagospodarowania:

u¿ytki zielone
1) utrzymanie dotychczasowego rolniczego sposobu u¿ytkowania
terenu,
2) zakaz zabudowy

§45. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2RZ  TERENY U¯YTKÓW ZIELONYCH ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:
2. Warunki zagospodarowania:

u¿ytki zielone
1) utrzymanie dotychczasowego rolniczego sposobu u¿ytkowania
terenu,
2) zakaz zabudowy

§46. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W - TERENY WÓD OTWARTYCH ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe:

2. Warunki zagospodarowania:

otwarty ciek wodny
1) utrzymanie dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu z
zastrze¿eniem ustaleñ pkt 2,
2) dopuszczalnoæ odbioru podczyszczonych cieków
deszczowych oraz oczyszczonych cieków sanitarnych i
technologicznych pochodz¹cych z terenów budowlanych
oznaczonych na rysunku planu symbolami 2 - 4 MNU, 2 - 4
UH, UR.

ROZDZIA£ IV
Ustalenia koñcowe
§47. Ustala siê zgodnie z art.10, ust. 3, art. 36, ust.
3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, jednorazowe
op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci:
1) 0% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KSK,
2) 0% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KSP,
3) 0% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KSL,

4) 20% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
MNU,
5) 30% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych
na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
UH, UR i UH, UR, S,
6) 30% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych
na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
UH, UT, UR,
7) 30% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych
na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem P,
S, B,
8) 0% w odniesieniu do nieruchomoci po³o¿onych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami ITO.
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§48. 1. Do³¹cza siê do planu dokument zatytu³owany
prognoza oddzia³ywania na rodowisko przyrodnicze
ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Komiñskiej i Biskupa
Kozala Województwo Wielkopolskie.
2. Do³¹cza siê do planu zbiór dokumentów dotycz¹cych
przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych.
§49. Dla terenów, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 - z dniem
wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y - trac¹ moc ustalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VIII/32/
91 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 17 lipca 1991 roku
(opublikowan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Kaliskiego Nr 11, poz. 117 z dnia 26 wrzenia 1991 roku).

Poz. 1077, 1078

§50. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Krotoszyna do przekazania kopii uchwalonego planu Wojewodzie Wielkopolskiemu,
Starocie Krotoszyñskiemu oraz Marsza³kowi Województwa
Wielkopolskiego.
§51. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Krotoszyna.
§52. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Wies³aw wica

1078
UCHWA£A Nr V/43/2003 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 27 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr VII/44/99 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (jednolity tekst
Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póniejszymi zmianami), oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póniejszymi zmianami) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1. Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr VII/44/99 Rady Miejskiej
Krotoszyna z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu
sieci i obwodów publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów pkt 1 Wykaz sieci publicznych szkó³ podstawowych
oraz pkt 2 Wykaz sieci publicznych gimnazjów otrzymuje
brzmienie jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y, o której mowa
w §1 zmienia siê treæ pkt 1 i 2 Wykaz obwodów szkó³
podstawowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,
Wykaz obwodów gimnazjów na terenie Miasta i Gminy
Krotoszyn i otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Krotoszyna.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 wrzenia 2003 roku i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i Biuletynie Urzêdowym Rady Miejskiej
w Krotoszynie.
Przewodnicz¹cy Rady
() Wies³aw wica
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr V/43/2003
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 27 lutego 2003 roku

1. Wykaz sieci publicznych szkó³ podstawowych:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa placówki
Szko³a Podstawowa nr 1 w Krotoszynie
Szko³a Podstawowa nr 3 w Krotoszynie
Szko³a Podstawowa nr 4 w Krotoszynie
Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi  Szko³a
Podstawowa nr 7 w Krotoszynie
Szko³a Podstawowa nr 8 w Krotoszynie
Szko³a Filialna w Brzozie
Zespó³ Szkó³ w Benicach
Szko³a Podstawowa w Benicach
Szko³a Filialna we Wielowsi
Szko³a Podstawowa w Biadkach
Zespó³ Szkó³ w Chwaliszewie
Szko³a Podstawowa w Chwaliszewie
Szko³a Podstawowa w Gorzupi
Szko³a Podstawowa w Kobiernie
Szko³a Podstawowa w Lutogniewie
Zespó³ Szkó³ w Orpiszewie
Szko³a Podstawowa w Orpiszewie
Szko³a Podstawowa w Roszkach
Szko³a Podstawowa w winkowie

Adres szko³y
63-700 Krotoszyn Al. Powstañców Wlkp. 13
63-700 Krotoszyn Plac Szkolny 19
63-700 Krotoszyn ul. Sienkiewicza 9
63-700 Krotoszyn ul. W³adys³awa Jagie³³y 4
63-700 Krotoszyn ul. 23 Stycznia 20
63-700 Krotoszyn, Brzoza 1
63  700 Krotoszyn, Benice ul. Armii Krajowej 9
63  700 Krotoszyn, Wielowie ul. Krotoszyñska 10
63  714 Kobierno, Biadki ul Krotoszyñska 109
63 - 750 Sulmierzyce, Chwaliszew ul. Ostrowska 39
63  714 Kobierno, Gorzupia ul. Lipowa 2
63  714 Kobierno, ul. Kobierska 3
63  700 Krotoszyn, Lutogniew ul. Krotoszyñska 150
63  714 Kobierno, Orpiszew ul. Szkolna 6
63  714 Kobierno, Roszki 82
63  714 Kobierno, winków 39

2. Wykaz sieci publicznych gimnazjów:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa placówki
Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie
Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie
Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi 
Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie
Zespó³ Szkó³ w Benicach
Gimnazjum w Benicach
Zespó³ Szkó³ w Chwaliszewie
Gimnazjum w Chwaliszewie
Zespó³ Szkó³ w Orpiszewie
Gimnazjum w Orpiszewie

Adres gimnazjum
Krotoszyn Al. Powstañców Wlkp. 13
Krotoszyn ul. Zdunowska 83
Krotoszyn ul. W³adys³awa Jagie³³y 4
Krotoszyn ul. 23 Stycznia 20
63  700 Krotoszyn, Benice ul. Armii Krajowej 9
63-750 Sulmierzyce, Chwaliszew ul. Ostrowska 39
63  714 Kobierno, Orpiszew ul. Szkolna 6

Za³¹cznik nr 2 do
Uchwa³y Nr V/43/2003
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 27 lutego 2003 roku

1. Wykaz obwodów szkó³ podstawowych na terenie Miasta
i Gminy Krotoszyn
Szko³a Podstawowa nr 1 w Krotoszynie, Aleja Powstañców Wlkp. nr 13
Aleja Powstañców Wlkp., Domki Farne, Farna, Go³êbia,
Kaliska, Kaszarska, Kociuszki, Ksiêdza Ogrodowskiego, Piekarska, Polna, Komiñska (od Rynku do skrzy¿owania z ul.
Mickiewicza), S³odowa (od skrzy¿owania z ul. Floriañsk¹ do
ul. Komiñskiej), Wiêniów Politycznych, Kobierska, Benicka
(od ul. Komiñskiej do skrzy¿owania z ul. Mickiewicza), Stru-

mykowa, Raszkowska (strona prawa, nr parzyste), Ró¿ana,
Jaminowa, Tartaczna, Witosa, Wrzosowa, Promenada.
Z obwodu SP-5: Smoszew
Szko³a Podstawowa nr 3 w Krotoszynie, Plac Szkolny
nr 19
Parkowa, Spacerowa, Robotnicza, Wspólna, Pogodna, Promienista, Winiowa, Glinki, Zielona, Spartañska, Sportowa,
Liliowa, Kwiatowa, Stawna, wiêtego Antoniego, G³owackiego, Szkolna, Ostrowska, Sosnowa, Ludowa, Kamienna, Plac
Szkolny, Gorzupska, Piaskowa, Do¿ynkowa, Zmys³owska,
Grzegorzewska, Makowa, Modra, Sulmierzycka, Rolnicza,
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Chwaliszewska, Pszenna, ¯niwna, l¹ska, Pomorska, Kujawska, Mazurska, Mazowiecka, Wielkopolska, Ceglarska, Okrê¿na (od ul. Ceglarskiej do ul. l¹skiej), Tulipanowa, Wiosenna,
Gorzupia ul. Krotoszyñska (od pocz¹tku do rzeki Czarna
Woda), Smoszew ul. Rolnicza.

nowskiego, Paderewskiego, Ch³apowskiego, Umiñskiego,
Madaliñskiego, Ogrodowa, Gronowa, Miodowa, Towarowa,
Sadowa, Wieniawskiego, Moniuszki, Stwosza, Karowa, Jod³owa, Matejki, Che³moñskiego, Wyspiañskiego, Kossaka,
Kolberga, Boja - ¯eleñskiego, Kurpiñskiego, Spokojna, Rataja,
Pawia, Magazynowa.

Z obwodu SP-5: Beskidzka, S³owiañska (od ul. wiêtokrzyskiej do ul. Ceglarskiej), Sudecka, wiêtokrzyska (od
ul. S³owiañskiej do ul. Wiewiórowskiego), Tatrzañska,
Wiewiórowskiego (od ul. Ceglarskiej do ul. Sulmierzyckiej).

Szko³a Podstawowa nr 8 w Krotoszynie, ul. 23 Stycznia
nr 20

Szko³a Podstawowa nr 4 w Krotoszynie, ul. Sienkiewicza nr 9
Zdunowska (od Rynku do ul. 56 Pu³ku Piechoty Wlkp.
i ul. Zamkowej), Klasztorna, Lipowa, Park Wojska Polskiego,
Plac Wolnoci, Piastowska (od ul. W¹skiej i od ul. Garncarskiej
do koñca), Podgórna, Poprzeczna, Rynek (strona zachodnia
od nr 1 do 7 i po³udniowa od nr 26 do koñca), Rynkowa,
Sienkiewicza, Rawicka (strona prawa, nr parzyste), W¹ska,
Woskowa, Zacisze, Zamkowy Folwark, Kobyliñska (do pierwszego wiaduktu kolejowego), S³odowa (od ul. Sienkiewicza do
ul. Floriañskiej), Ma³y Rynek, Floriañska, 56 Pu³ku Piechoty
Wlkp., Targowa, Rynek - Ratusz, Osusz, Salnia.
Z obwodu SP-1: Rynek (strona pó³nocna i wschodnia
8 - 25), Piastowska (od pocz¹tku do ul. Garncarskiej i do
ul. W¹skiej), Poboczna, Spichrzowa, Garncarska, Studzienna,
Nowa, Krótka, Skona.
Z obwodu SP-5: Staszica, Zamkowa, Ko³³¹taja, M³yñska,
£¹kowa, Doktora Bolewskiego, wiêtokrzyska (od ul. M³yñskiej do ul. S³owiañskiej), Wiewiórowskiego (od ul. Doktora
Bolewskiego do ul. Ceglarskiej), Karbowiaka, Klonowicza,
Zdunowska (od ul. 56 Pu³ku Piechoty Wlkp. i od ul. Zamkowej
do koñca), ¯wirowa, Okólna, Bukówko, Konarzewska, Transportowa, Gajowa, Lena, Asnyka, Jasna, Lecha, Czecha, Rusa,
Langiewicza, Konopnickiej, Orkana, Orzeszkowej, Tuwima,
Kopernika, Reymonta, S³owackiego, Reja, £ukasiewicza,
Rawicka (strona lewa, nr nieparzyste), S³owiañska (od ul.
Doktora Bolewskiego do ul. wiêtokrzyskiej), Armii Krajowej,
Bohaterów Monte Cassino, Batalionów Ch³opskich, Majora
Hubala, Tyczyñskiego, Miko³ajczyka, Jag³y, Karpacka, Okrê¿na (od ul. l¹skiej do koñca).
Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi - Szko³a Podstawowa nr 7 w Krotoszynie, ul. W³adys³awa Jagie³³y nr 4
Szosa Benicka, Chopina, W³adys³awa Jagie³³y, Kobyliñska
(od pierwszego wiaduktu kolejowego do koñca), Ptasia,
Krotoskiego, Genera³a Grudzielskiego, Osadnicza, Pó³wiejska,
Rozdra¿ewskich, Rybia, Samulskiego, S³oneczna, ciegiennego, Wojciechowskiego, ¯abia, ¯urawia, £anowa, Wierzbiêty,
Ga³eckiego, Akacjowa, Malinowa, Poziomkowa, Jab³oniowa,
Nabzdyka, Owocowa, Czereniowa, Agrestowa, Porzeczkowa,
Morelowa, Jarzêbinowa, Urbanowicz, Kar³owicza, Szyma-

Fabryczna (od skrzy¿owania z ul. Konstytucji 3 Maja do
koñca), Narutowicza, Kasprzaka, Klemczaka, Komiñska (od
skrzy¿owania z ul. Mickiewicza do koñca), Lelewela, Mas³owskiego, Mickiewicza (od skrzy¿owania z ul. Konstytucji 3 Maja
do ul. Komiñskiej), Marsza³ka Pi³sudskiego, Ofiar Katynia,
Benicka (od skrzy¿owania z ul. Mickiewicza do koñca), Majora
Pukackiego, 1 Stycznia, 23 Stycznia, Jastrzêbia, Biskupa
Kozala, Pó³nocna, Przemys³owa, Kopieczki, Wiejska,
Raszkowska (strona lewa, nr nieparzyste), Osiedle Korczaka,
Osiedle Genera³a Sikorskiego, Osiedle D¹browskiego,
Osiedle Szarych Szeregów, Sowiñskiego, Konstytucji 3 Maja,
Waryñskiego, Kiliñskiego, Libelta, Rysia.
Z obwodu SP-4: Fabryczna (od ul. Mickiewicza do skrzy¿owania z ul. Konstytucji 3 Maja), Mickiewicza (od ul. Kobyliñskiej do ul. Floriañskiej), Dworcowa.
Z obwodu SP- 5: Bo¿acin (od kl. I), Brzoza, Nowy Folwark
(od kl. IV - VI).
Szko³a Filialna w Brzozie: Brzoza, Nowy Folwark, (uczniowie od kl. IV - VI bêd¹ uczêszczaæ do SP-8 w Krotoszynie).

Zespó³ Szkó³ w Benicach - Szko³a Podstawowa
w Benicach, ul. Armii Krajowej 9
Benice, Raciborów, Ustków.

Szko³a Filialna we Wielowsi: Wielowie, Unis³aw,
Wronów.

Szko³a Podstawowa w Biadkach, ul. Krotoszyñska 109
Biadki.

Zespó³ Szkó³ w Chwaliszewie - Szko³a Podstawowa
w Chwaliszewie, ul. Ostrowska 39
Chwaliszew.

Szko³a Podstawowa w Gorzupi, ul. Lipowa 2
Gorzupia.

Szko³a Podstawowa w Kobiernie, ul. Kobierska 3
Kobierno, Durzyn, Tomnice, Ró¿opole.
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Szko³a Podstawowa w Lutogniewie, ul. Krotoszyñska 150
Lutogniew, Wró¿ewy, Dzier¿anów, Romanów.
Zespó³ Szkó³ w Orpiszewie - Szko³a Podstawowa
w Orpiszewie, ul. Szkolna 6
Orpiszew, Jasne Pole, Jasne Pole £ówkowiec, Baszyny,
Baszyny Ugrzele, Baszyny Witki, Duszna Górka (od nr 1 do
nr 12), Duszna Górka Sêdziszew, Janów (od nr 9 do koñca).
Szko³a Podstawowa w Roszkach, Roszki 82
Roszki, Roszki Bór, Roszki Odrodzenie, Roszki Ryczków,
Roszki Soko³ówka, Roszki Stare Budy, Roszki Teresiny,
Brzezinka, D¹browa, Jastrzêbiec, Jelonek, Roszki Mi³owiec,
Rozdra¿ewek, Stary Las.
Szko³a Podstawowa w winkowie, winków 39
winków, Duszna Górka (od nr 13 do koñca), Janów (od
nr 1 do 8).
2. Wykaz obwodów gimnazjów na terenie Miasta i Gminy
Krotoszyn
1) Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie, Al. Powstañców Wlkp.
Nr 13
a) Aleja Powstañców Wlkp., Ksiêdza Ogrodowskiego,
Domki Farne, Go³êbia, Kaliska, Kaszarska, Kociuszki,
Komiñska (od Rynku do skrzy¿owania z ul Mickiewicza), Piekarska, Polna, Witosa, Wrzosowa, Benicka (od
ul. Komiñskiej do skrzy¿owania z ul. Mickiewicza),
Jaminowa, Kobierska, Raszkowska (strona prawa, nr
parzyste), Ró¿ana, S³odowa, Strumykowa, Tartaczna,
Wiêniów Politycznych, Farna, Garncarska, Krótka,
Nowa, Piastowska (od pocz¹tku do ul. Garncarskiej
i do ul. W¹skiej), Poboczna, Rynek (strona pó³nocna
i wschodnia 8-25), Spichrzowa, Studzienna, Skona,
Promenada.
b) Z obwodu SP-3; Parkowa, Spacerowa, Robotnicza,
Wspólna, Pogodna, Promienista, Winiowa, Glinki,
Zielona, Spartañska, Sportowa, Liliowa, Kwiatowa,
Stawna, wiêtego Antoniego, G³owackiego, Szkolna,
Ostrowska, Sosnowa, Ludowa, Kamienna, Plac Szkolny, Gorzupska, Piaskowa, Do¿ynkowa, Zmys³owska,
Grzegorzewska, Makowa, Modra, Sulmierzycka, Rolnicza, Chwaliszewska, Pszenna, ¯niwna, l¹ska, Pomorska, Kujawska, Mazurska, Mazowiecka, Wielkopolska,
Ceglarska, Okrê¿na (od ul. Ceglarskiej do ul. l¹skiej),Tulipanowa, Wiosenna, Rynek  Ratusz, Gorzupia ul. Krotoszyñska (od pocz¹tku do rzeki Czarna
Woda). Smoszew ul. Rolnicza.
c) Z obwodu SP-5: Smoszew.
2) Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, ul. Zdunowska 83
a) Staszica, Zamkowa, Ko³³¹taja, M³yñska, £¹kowa, Doktora Bolewskiego, wiêtokrzyska, Wiewiórowskiego,
Karbowiaka, Klonowicza, Zdunowska (od ul. 56 Pu³ku

Piechoty Wlkp. i od ul. Zamkowej do koñca), ¯wirowa,
Okólna, Bukówko, Konarzewska, Transportowa,
Gajowa, Kopernika, Reymonta, S³owackiego, Reja,
£ukasiewicza, Rawicka (strona lewa, nr nieparzyste),
S³owiañska, Tatrzañska, Sudecka, Beskidzka, Armii
Krajowej, Bohaterów Monte Casino, Batalionów Ch³opskich, Majora Hubala, Tyczyñskiego, Miko³ajczyka,
Jag³y, Lena, Jasna, Lecha, Czecha, Rusa, Langiewicza, Konopnickiej, Orkana, Orzeszkowej, Tuwima, Asnyka, Karpacka, Okrê¿na (od ul. l¹skiej do koñca).
b) Z obwodu SP-4: Zdunowska (od Rynku do ul.56 Pu³ku
Piechoty Wlkp. i ul. Zamkowej), Klasztorna, Lipowa,
Park Wojska Polskiego, Plac Wolnoci, Piastowska (od
ul. W¹skiej i ul. Garncarskiej do koñca), Podgórna,
Poprzeczna, Rynek (strona zachodnia od nr 1 do 7
i po³udniowa od nr 26 do koñca), Rynkowa, Sienkiewicza, Rawicka (strona prawa nr parzyste), W¹ska,
Woskowa, Zacisze, Zamkowy Folwark, Kobyliñska (do
pierwszego wiaduktu kolejowego), Ma³y Rynek,
Floriañska, 56 Pu³ku Piechoty Wlkp., Targowa, Osusz,
Salnia.
c) Z obwodu SP- Gorzupia: Gorzupia.
d) Z obwodu SP-winków: winków, Duszna Górka (od
nr 13 do koñca), Janów (od nr 1 do 8)
3) Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi - Gimnazjum
nr 3 w Krotoszynie, ul. W³adys³awa Jagie³³y 4
a) Szosa Benicka, Chopina, W³adys³awa Jagie³³y, Kobyliñska (od pierwszego wiaduktu kolejowego do koñca),
Ptasia, Krotoskiego, Genera³a Grudzielskiego, Osadnicza, Pó³wiejska, Rozdra¿ewskich, Rybia, Samulskiego,
S³oneczna, ciegiennego, Wojciechowskiego, ¯abia,
¯urawia, £anowa, Wierzbiêty, Ga³eckiego, Akacjowa,
Malinowa, Poziomkowa, Jab³oniowa, Nabzdyka,
Owocowa, Czereniowa, Agrestowa, Porzeczkowa, Morelowa, Jarzêbinowa, Urbanowiczówny, Kar³owicza,
Szymanowskiego, Paderewskiego, Ch³apowskiego,
Umiñskiego, Madaliñskiego, Ogrodowa, Gronowa,
Miodowa, Towarowa, Sadowa, Wieniawskiego,
Moniuszki, Stwosza, Karowa, Jod³owa, Matejki,
Che³moñskiego, Wyspiañskiego, Kossaka, Kolberga,
Boja - ¯eleñskiego, Kurpiñskiego, Spokojna, Rataja,
Pawia, Magazynowa.
b) Z obwodu SP-Lutogniew: Lutogniew, Wró¿ewy,
Dzier¿anów, Romanów.
4) Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie, ul. 23 Stycznia 20
a) Fabryczna (od skrzy¿owania z ul. Konstytucji 3 Maja do
koñca), Narutowicza, Kasprzaka, Klemczaka, Komiñska (od skrzy¿owania z ul. Mickiewicza do koñca),
Lelewela, Mas³owskiego, Mickiewicza (od skrzy¿owania z ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Komiñskiej),
Marsza³ka Pi³sudskiego, Ofiar Katynia, Benicka (od
skrzy¿owania z ul. Mickiewicza do koñca), Majora
Pukackiego, 1 Stycznia, 23 Stycznia, Jastrzêbia, Biskupa Kozala, Pó³nocna, Przemys³owa, Kopieczki, Wiejska,
Raszkowska (strona lewa, nr nieparzyste), Osiedle
Korczaka, Osiedle Genera³a Sikorskiego, Osiedle
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D¹browskiego, Osiedle Szarych Szeregów, Sowiñskiego, Konstytucji 3 Maja, Waryñskiego, Kiliñskiego,
Libelta, Rysia.
b) Z obwodu SP-4: Fabryczna (od ul. Mickiewicza do
ul. Konstytucji 3 Maja), Mickiewicza (od ul. Kobyliñskiej do ul. Floriañskiej), Dworcowa.

a) Chwaliszew,
b) Z obwodu SP-Biadki: Biadki.
7) Zespó³ Szkó³ w Orpiszewie - Gimnazjum w Orpiszewie,
ul. Szkolna 6
a) Orpiszew, Jasne Pole, Jasne Pole £ókowiec, Baszyny,
Baszyny Ugrzele, Baszyny, Witki, Duszna Górka (od nr
1 do nr 12), Duszna Górka Sêdziszew, Janów (od nr 9
do koñca).

c) Z obwodu SP - 5: Brzoza, Bo¿acin
d) Z obwodu SP - Kobierno: Kobierno, Durzyn, Tomnice,
Ró¿opole

b) Z obwodu SP-Roszki: Roszki, Roszki Bór, Roszki
Odrodzenie, Roszki Ryczków, Roszki Soko³ówka,
Roszki Stare Budy, Roszki Teresiny, Brzezinka,
D¹browa, Jastrzêbiec, Jelonek, Roszki Mi³owiec,
Rozdra¿ewek, Stary Las.

5) Zespó³ Szkó³ w Benicach: - Gimnazjum w Benicach,
ul. Armii Krajowej 9
a) Benice, Raciborów, Ustków.
b) Z obwodu SP - Wielowie: Wielowie, Unis³aw,
Wronów.
6) Zespó³ Szkó³ w Chwaliszewie - Gimnazjum w Chwaliszewie ul. Ostrowska 39

1079
UCHWA£A Nr V/45/2003 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 27 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLII/285/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia
27 wrzenia 2001 roku w sprawie ustalenia jednolitych nazw ulic na terenie miasta Krotoszyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806) uchwala siê,
co nastêpuje:
§1. W za³¹czniku nr 1 uchwa³y Nr XLII/285/2001 Rady
Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 wrzenia 2001r w sprawie
ustalenia jednolitych nazw ulic na terenie miasta Krotoszyna
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê: poz. nr 88 ul. Lipowa
otrzymuje brzmienie poz. nr 88 ul. Popie³uszki

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Krotoszyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Wies³aw wica
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UCHWA£A Nr VII/47/03 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Oborniki
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) Rada Miejska uchwala Statut Miasta i Gminy
Oborniki
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1. Ustrój Miasta i Gminy Oborniki.
2. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach rady gminy.
3. Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w Obornikach, komisji Rady Miejskiej w Obornikach.
4. Tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki.
5. Zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej
w Obornikach.
6. Zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji, Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki oraz
korzystania z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Oborniki,
2. Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Obornikach,
3. Komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej
w Obornikach,

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹ realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez jej
organy.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Obornickim,
w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 340 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100.000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, osiedla oraz stosownie do potrzeb lub tradycji - inne
jednostki pomocnicze.
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.
§5. 1. W celu wykonania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6. 1. Herbem Miasta i Gminy jest orze³ piastowski. Barwy
herbu to bia³y orze³ piastowski niekoronowany na czerwonym
tle, z szeroko rozpostartymi skrzyd³ami, zwrócony w prawo.
Kolorem z³otym oznaczono dziób or³a, szpony oraz opaskê
wieñcz¹c¹ liliê od górnej czêci. Wzór herbu okrela za³¹cznik
nr 2.
2. Barwy Miasta i Gminy okrela jej flaga koloru: s³up
czo³owy - bia³y, s³up rodkowy - god³o Miasta Oborniki orze³
bia³y na czerwonym tle, s³up skrajny - bia³y.
Wzór flagi okrela za³¹cznik nr 3.
3. Hejna³ Gminy - zapis nutowy stanowi za³¹cznik nr 4.

4. Komisji Rewizyjnej- nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Obornikach,

4. Insygnia w³adzy samorz¹dowej Burmistrza i Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej stanowi¹ ³añcuchy dekoracyjne.
Wzór okrelaj¹ za³¹cznik nr 5 i nr 6.

5. Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta
i Gminy Oborniki,

5. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Miasta i Gminy
Oborniki.

6. Ustala siê, ¿e Dni Obornik bêd¹ obchodzone
w II dekadzie miesi¹ca czerwca.
§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Oborniki.

ROZDZIA£ II
Gmina
§3. 1. Gmina Oborniki jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.
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ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§8. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki
pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
a) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
organy Gminy,
b) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami,
których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
c) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
d) przebieg granic jednostek pomocniczych powinienw miarê mo¿liwoci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.
§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
a) obszar,
b) granice,
c) siedzibê organów statutowych,
d) nazwê jednostki pomocniczej.
§10. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c
te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.
3. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§11. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 21 radnych.

2. Wiceprzewodnicz¹cy, których liczbê okrela Rada
w odrêbnej uchwale.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Komisje sta³e, ustalane przez Radê w odrêbnej
uchwale.
5. Dorane komisje do okrelonych zadañ.
§14. 1. Radny mo¿e byæ cz³onkiem 1 komisji sta³ej, nie
dotyczy Komisji Rewizyjnej.
2. Sta³e komisje Rady licz¹ nie wiêcej ni¿ 6 osób, nie
dotyczy Komisji Rewizyjnej.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zdañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.
§15. 1. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji
obejmuj¹:
a) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,
b) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
c) dokonanie otwarcia sesji.
2. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 1 pkt
obejmuje sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji
o stanie Gminy.
§16. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
a) zwo³uje sesje Rady,
b) przewodniczy obradom,
c) sprawuje policjê sesyjn¹
d) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
e) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
f) podpisuje uchwa³y Rady,
g) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§17. W przypadku odwo³ania z funkcji, b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§18. 1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w §16 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.

§12. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.

2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ
w drodze uchwa³y inn¹ ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.

2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.

§19. Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y
wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut
dla Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku
Przewodnicz¹cego.

§13. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1. Przewodnicz¹cy Rady.
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§20. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³ zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§21. Obs³ugê Rady i jej organów zapewniaj¹ pracownicy
Urzêdu Miasta i Gminy.
ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
Sesje Rady
§22. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie
ustaw. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
a) postanowienia proceduralne,
b) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
c) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,
d) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania,
podjêcia inicjatywy czy zadania,
e) opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§23. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
nag³ych lub przewidzianych w ustawie.
Przygotowanie do sesji
§24. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
a) ustalenie porz¹dku obrad,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad,
c) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 5 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny
skuteczny sposób.

5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 10 dni przed
sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§25. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady ustala
listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym Burmistrz, Zastêpcy Burmistrza oraz Sekretarz i Skarbnik
Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
Przebieg sesji
§26. Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Przewodnicz¹cemu Rady wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej
w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§27. Osoby przyby³e na sesjê zajmuj¹ wyznaczone dla
nich miejsca.
§28. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w ustawach.
§29. 1. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d
radnego, Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na
kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez uprzedzenia opucili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§30. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.
§31. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady,
upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
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3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzenie
quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym
charakterze.
§32. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram ... sesjê Rady
Miejskiej w Obornikach. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy
Rady stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ
obrad.
§33. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia
pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porz¹dku
obrad.
§34. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1. Rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowisk.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwa³ Rady Miejskiej (dwa
razy w roku).
3. Informacje Burmistrza oraz Przewodnicz¹cych Komisji Rady
o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach.
§35. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §34 pkt 2 sk³ada
Burmistrz lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§36. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty
o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub
w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez
Burmistrza.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹ radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji
Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

Poz. 1080

§37. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych
problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji
o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni. Paragraf 36 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§38. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ: w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§39. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹
porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§40. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady
przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone
na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuje o tym
Radê.
§41. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
a) stwierdzenia quorum,
b) zarz¹dzenia przerwy,
c) przeliczenia g³osów,
d) przestrzegania regulaminu obrad.
e) zmiany porz¹dku obrad,
f) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
g) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
h) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
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i) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
2. Wnioski formalne wymienione w pkt. 1 litery od e-i
Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod g³osowanie.
§42. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków
nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na
sesji.
§43. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Burmistrzowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ - przygotowania
poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia
wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§44. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam ... sesjê
Rady Miejskiej w Obornikach.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§45. Pracownik Urzêdu Miasta i Gminy, wyznaczony przez
Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza na ka¿dej sesji protokó³.
§46. 1. Protokó³ sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) ustalony przebieg obrad,
e) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
f) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
g) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,

h) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
§47. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
2. Wyci¹gi z protokó³u sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które
s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, wynikaj¹cych z tych
dokumentów.
§48. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Miasta i Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
Uchwa³y
§49. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §22 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w §22
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§50. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy
z radnych oraz Burmistrz, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹
inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
a) tytu³ uchwa³y,
b) podstawê prawn¹,
c) postanowienia merytoryczne,
d) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,
e) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
f) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie
uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.
4. Projekty uchwa³ powinny byæ opiniowane co do ich
zgodnoci z prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§51. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi
z jêzyków obcych i neologizmami.
§52. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg
dzia³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu
lub w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
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innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej
id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy
z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Burmistrza.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów,
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej zamyka listê kandydatów,
a nastêpnie zarz¹dza wybory.

§53. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,
o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§54. 1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³
w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji
Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
Procedura g³osowania
§55. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw, wstrzymuj¹ce siê, stwierdza liczbê radnych obecnych na sali,
sumuje je i porównuje z list¹ radnych obecnych na sesji,
wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczania g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§56. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Przewodnicz¹cy obrad zapewnia odpowiednie warunki
do przeprowadzenia g³osowania tajnego.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji
Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania
stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§57. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem
wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji
wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§58. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
4. Za zgod¹ wnioskodawców Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu
uchwa³y.
5. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 5 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ
pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§59. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹
liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych siê
i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za
czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który
oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na
ka¿dego kandydata lub mo¿liwoæ oddzielnie.
§60. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz
g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi
wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden
g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów,
to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
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4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej
liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od
liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
Komisje Rady
§61. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji
sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada
w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§62. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§63. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenie, które prowadzi przewodnicz¹cy jednej komisji wskazany
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.
§64. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.
§65. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
3. O terminach posiedzeñ komisji Rady s¹ informowani
wszyscy radni.
§66. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§67. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.
Radni
§68. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.

2. Radni mog¹ stosownie do potrzeb, przyjmowaæ
obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy,
w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§69. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§70. Burmistrz wystawia radnym dokument (legitymacja)
podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza
siê pe³nienie funkcji radnego.
Wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorz¹du
terytorialnego.
§71. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§72. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie
zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.
ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
Organizacja Komisji Rewizyjnej
§73. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz piêciu cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego i Zastêpcê Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej wybieraj¹ cz³onkowie komisji.
§74. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania,
jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§75. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 58

Poz. 1080

 5540 

2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz, poszczególnych cz³onków decyduje
pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Przewodnicz¹cy Rady.

3. Rada mo¿e nakazaæ roszczenie lub zawê¿enie zakresu
i przedmiotu kontroli.

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie
7 dni od daty dorêczenia tej decyzji.

4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.

Zasady kontroli
§76. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek
pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
a) legalnoci,
b) gospodarnoci,
c) rzetelnoci,
d) celowoci,
e) zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§77. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwa³ach Rady.
§78. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1. Kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu.
2. Problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci.
3. Sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku
postêpowania danego podmiotu.
§79. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa
w ust. 1.
§80. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
30 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca - nie
d³u¿ej ni¿ 10 dni roboczych.
§81. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).

5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak
i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§82. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê
w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej
dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych §76 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem.
4. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie
bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
Tryb kontroli
§83. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu
Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co
najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na
pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje
podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ
przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Rady.
5. Kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby
(osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli okrela
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
6. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.
§84. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Burmistrza wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
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§85. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów
i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.

§90. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone
w ust. 3.
§86. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê
mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu. Przeprowadzenie kontroli w innych ni¿ ww. terminie wymaga uzgodnienia z kierownikiem kontrolowanego
podmiotu w terminie nie krótszym ni¿ 7 dni.
§87. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dza z przeprowadzonej
kontroli - w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
a) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
b) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
c) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
d) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objêtego kontrol¹ imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
e) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,
f) datê i miejsce podpisania protoko³u,

Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§91. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31.12. ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli kompleksowej.
§92. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
30 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
a) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
b) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
c) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹
d) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmioty i termin
z³o¿enia sprawozdania.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§93. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

h) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika
kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie
podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy
Komisji, w formie pisemnej.

2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ywane
z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

§88. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy -pisemnego
wyjanienia jej przyczyn.

a) Przewodnicz¹cego Rady,

2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§89. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e
z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce
kontroli i jej wyników.

b) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
a) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
b) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów,
c) inne osoby niezbêdne dla wyjanienia badanej sprawy.
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5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§94. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§95. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia
Burmistrz.
§96. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie
zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
§97. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub
po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci
rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na
wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych
kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cego innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje
w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.
§98. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
a) nazwê klubu,
b) listê cz³onków,
c) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania
przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§101. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§102. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu, gdy liczba ich cz³onków
spadnie poni¿ej trzech.
§103. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§104. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§105. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
ROZDZIA£ VIII
Tryb pracy Burmistrza
§106. Burmistrz wykonuje:
1. Uchwa³y Rady.

ROZDZIA£ VII

2. Ustawowo przypisane zadania i kompetencje.

Zasady dzia³ania klubu radnych

3. Zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego.

§99. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.

4. Inne zadania okrelone ustawami i niniejszym
Statutem.

§100. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.

§107. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§108. Na zaproszenie Komisji Rady Burmistrz uczestniczy
w ich posiedzeniach.
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§109. Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonanie zadañ
i kompetencji okrelonych w §106-§108 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.
ROZDZIA£ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza
§110. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.
§111. Protoko³y posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§112. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w komórce organizacyjnej Urzêdu Miasta
i Gminy zajmuj¹cej siê obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu,
w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ w Wydziale Organizacyjno - Prawnym
Urzêdu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Miasta i Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach
danych.
§113. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §110 i §111
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miasta i Gminy
i w asycie pracownika tego Urzêdu.

§114. Uprawnienia okrelone w §110 i 111 nie znajduj¹
zastosowania:
ci.

1. W przypadku wy³¹czenia -na podstawie ustaw -jawno-

2. Gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice.
3. W odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§115.Trac¹ moc nastêpuj¹ce uchwa³y Rady Miejskiej
w Obornikach: Nr XX/168/96 z dnia 06.03.1996 r. w sprawie
og³oszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Oborniki, Nr XXVIII/257/96 z dnia 13.12.1996 r. w sprawie zmiany
Statutu Miasta i Gminy Oborniki, Nr XXI/205/00 z dnia
23.03.2000 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy
Oborniki, Nr XXV/238/00 z dnia 11.06.2000 r. w sprawie zmian
w Statucie Miasta i Gminy Oborniki, Nr XXXIX/400/01 z dnia
25.06.2001 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy
Oborniki.
§116.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Ryszard Ciszak
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1081
UCHWA£A Nr VI/54/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE
z dnia 5 marca 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXV/146/2000 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 5 grudnia 2000 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomoci, podatku lenego, podatku rolnego, podatku
od posiadania psów i op³at lokalnych oraz okrelenia inkasentów i ustalenia ich wynagrodzenia
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 12, art.
14 pkt 3 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31
z póniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r. Dz.U. Nr
94 poz. 431 z póniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200,
poz. 1682 z 2002 r.) Rada Miejska Gminy Rakoniewice uchwala co nastêpuje:

Uchwa³¹ Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice Nr XXX/191/
2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. i Uchwa³¹ Rady Miejskiej
Gminy Rakoniewice Nr III/20/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r.
otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Rakoniewice.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Gminy Rakoniewice
() Aleksandra Tomaszewska

§1. Za³¹cznik do Uchwa³y Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice Nr XXV/146/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. zmienionej

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/54/2003
Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice
z dnia 05 marca 2003 r.

OSOBY POWO£ANE NA INKASENTÓW W AMINIE RAKONIEWICE.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Imiê i nazwisko
Borowski Wies³aw
cipniak Maciej
Drozdowski Jan
Drzyma³a Bo¿ena
Gronostaj Kazimierz
Stankowska Miros³awa
Kaczmarek Bernadeta
Walczak Bogus³awa
Kli Ryszard
Siemieñczuk Ireneusz
Kokociñska Anna
Kopka Zdzis³aw
Kotlarski Zenon
Bazan W³adys³aw
Marek Zdzis³aw
Matysiak Karol
Kin Jolanta
Prz¹dka Leszek
Przyby³a Zygmunt
Przymusza³a Miros³aw
Raczak Andrzej
Taberska Iwona
Górna Janina
Wita Stanis³aw
Kramski Bogdan

Miejscowoæ
Naro¿niki
G³odno
Gnin
Drzyma³owo
El¿bieciny
Jab³onna
Ruchocice
Godzin
Cegielsko
Wola Jab³oñska
Blinek
Komórkowo
Adolfowo
Tarnowa
Wioska
Nowe £¹kie
Gola
Kunica Zb.
£¹kie
Rataje
B³oñsko
Terespol
Rostarzewo
Stodolsko
Rakoniewice m.
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29.
30.
31.
32.

Poz. 1081, 1082

 5551 

Woniak Robert
Szawala Jaros³aw
Joksch Marian
Sznydel Urszula
Bajek Jerzy
Kaczmarek Jerzy
Lenart Stanis³aw

Rakoniewice w.
Boruja Nowa
Kunica Zb¹ska
Jab³onna
Kunica Zb¹ska
Kunica Zb¹ska
Rostarzewo

1082
UCHWA£A Nr IV/26/2003 RADY GMINY NIECHANOWO
z dnia 13 marca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Niechanowo
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) Rada Gminy Niechanowo uchwala

ROZDZIA£ II

ROZDZIA£ I

Gmina

Postanowienia ogólne

§3. 1. Gmina Niechanowo jest podstawow¹ jednostk¹
lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.

§1. Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Niechanowo,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia so³ectw
Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek
w pracach Rady Gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Niechanowo, komisji Rady Gminy Niechanowo,
4) tryb pracy Wójta Gminy Niechanowo,
klubów

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy
Niechanowo,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy
Niechanowo.

STATUT GMINY NIECHANOWO

5) zasady tworzenia
Niechanowo,

4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Niechanowo,

radnych

Rady

Gminy

6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy Niechanowo oraz korzystania
z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Niechanowo,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
Niechanowo,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy
Niechanowo,

2. Wszystkie osoby, które zamieszkuj¹ na obszarze
Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe
organy.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Gnienieñskim
w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 105,3 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100.000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa.
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§5. 1.W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6. 1. Herbem Gminy jest czerwona ró¿a z zielon¹ ³odyg¹
i liæmi na bia³ym tle.
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Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
3. Zasady u¿ywania herbu Gminy okrela Rada
w odrêbnej uchwale.
§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Niechanowo.
ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy

§12. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak
prawa do udzia³u w g³osowaniu.

§8. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki
pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

Organizacja wewnêtrzna Rady

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
organy Gminy,

§13. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami,
których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien 
w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.
§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§10. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ rodkami
wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹ te rodki na
realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y
bud¿etowej, okrelaj¹cych wydatki jednostek pomocniczych
w uk³adzie dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu
rodków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do
przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu
Gminy.
§11. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek
pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada
informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.

ROZDZIA£ IV

2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§14. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§15. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹.
2) Kultury, Owiaty, Wychowania, Spraw Socjalnych
i Samorz¹dowych,
3) Rolnictwa, Ochrony, rodowiska i Gospodarki ¯ywnociowej,
4) Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Bud¿etu i Us³ug.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 1 komisji sta³ej.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.
§16. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji
obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
sporód radnych obecnych na sesji.
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4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.

§22. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.

§17. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:

2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.

1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§18. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji
dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§19. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§20. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§21. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie
ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,

3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§23. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad, oraz protoko³u z obrad poprzedniej sesji.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego
upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów lub w inny skuteczny
sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed
sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.

2) deklaracje  zawieraj¹ce samo zobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,

8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.

3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,

§24. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania,
podjêcia inicjatywy czy zadania,

2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.

3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
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3. Przebieg sesji
§25. Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.
§26. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca.
§27. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w ustawach.
§28. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce
Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§29. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §22 ust. 4.
§30. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.
§31. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie
quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym
charakterze.
§32. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê Rady
Gminy Niechanowo.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§33. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§34. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
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1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³aszane na poprzedniej sesji.
6) wolne wnioski i informacje.
§35. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §34 pkt 2 sk³ada
Wójt lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§36. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty
o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady, Przewodnicz¹cy przekazuje niezw³ocznie interpelacje adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji
Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§37. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych
problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji
o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni. Paragraf 36 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§38. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 58

Poz. 1082

 5555 

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§39. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹
porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§40. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady
przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone
na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c
o tym Radê.
§41. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu
przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§42. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci
zainteresowanego.
Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków
nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na
sesji.
§43. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê.

W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu umo¿liwienia
w³aciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania siê do
zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka
koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym
dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady
rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§44. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady Gminy Niechanowo.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§45. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej
podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿
na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§46. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym
sesja siê odbywa.
§47. 1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez
Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza
z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o jakiej
mowa w §34 pkt 1.
§48. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
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7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
§49. 1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
§50. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi
najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które
s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.
§51. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega
w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§52. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §21 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §21
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§53. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy
z radnych oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹
inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,

5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie
uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego.
§54. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi
z jêzyków obcych i neologizmami.
§55. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg
dzia³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu
lub w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy
z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§56. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,
o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§57. 1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§58. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§59. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych
obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym
sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania
w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§60. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
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2. W celu zabezpieczenia tajnoci  g³osowanie odbywa siê
w miejscu os³oniêtym parawanem.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania
objania sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
6. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹
za³¹cznik do protoko³u sesji.
§61. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem
wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji
wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej
id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§62. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych
paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug
ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których
przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w §62 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie
³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia,
czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ
pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

§63. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹
liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych siê
i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za
czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który
oddano najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§64. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które
uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej
liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od
liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Komisje Rady
§65. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji
sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada
w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§66. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§67. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.
§68. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji,
wybrany przez cz³onków danej komisji.
§69. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
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2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, z wyj¹tkiem §99
ust. 5.

7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego

§70. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.

§77. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.

2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad
zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§71. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy
zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

6. Radni
§72. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub
posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§73. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni
odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach wyborczych  w terminie i miejscu
podanym uprzednio do wiadomoci wyborców  osoby, które
chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ
Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§74. 1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez
radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada
podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia
wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§75. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§76. 1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie
funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.

§78. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie
zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.
ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§79. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie nie mniejszej ni¿
2 osoby.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
§80. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania,
jego zadania wykonuje najstarszy wiekiem cz³onek komisji.
§81. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹
wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach,
w których mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub
interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia poszczególnych cz³onków
decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w terminie
7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§82. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
- legalnoci,
- gospodarnoci,
- rzetelnoci,
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- celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§83. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym
w uchwa³ach Rady.

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania
wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli

§84. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce
rodzaje kontroli:

§89. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu
Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co
najmniej z dwóch cz³onków Komisji.

1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego
podmiotu,

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na
pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje
podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.

2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,

3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ
przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.

3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku
postêpowania danego podmiotu.
§85. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole
kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy,
zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa
w ust. 1.
§86. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
5 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca 
d³u¿ej ni¿ 2 dni robocze.
§87. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie
zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak
i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§88. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê
w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie
stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w §82 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.

4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji rewizyjnej oraz
upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie
cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje,
w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione
podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla
zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6 kontroluj¹cy jest zobowi¹zany zwróciæ siê 
w najkrótszym mo¿liwym terminie  do Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.
8. W przypadku niezwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c
notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt
Komisji Rewizyjnej.
§90. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Wójta wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§91. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
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2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli
oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone
w ust. 3.
§92. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê
mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§93. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej
kontroli  w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika
kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie
podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§94. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy  pisemnego
wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§95. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§96. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech
egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania
protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§97. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli
kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy
Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli
kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy
lub jego czêci.
§98. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§99. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy
Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ
zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 4 radnych.
3) nie mniej ni¿ 1 cz³onek Komisji Rewizyjnej.
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4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na jej
posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,

ROZDZIA£ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych

2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.

§105. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.

§106. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej 2 radnych.

6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

§100. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§101. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§102. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie
zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
§103.1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej
z innymi komisjami rady, w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na
wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych
kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje
w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.
§104. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
regionalna Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli, a tak¿e wystêpowaæ do w/wym. organów bezporednio.

3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania
przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§107. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§108. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
§109. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.
§110.1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze
Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§111. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§112. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
ROZDZIA£ IX
Tryb pracy Wójta
§113. Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
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2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§114.
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Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§115. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenie.
§116. Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w §113-§115 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
ROZDZIA£ X

§120. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §118 i 119
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie
pracownika Urzêdu Gminy.
§121. Uprawnienia okrelone w §118 i 119 nie znajduj¹
zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw - jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
ROZDZIA£ XI

Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Wójta

Pracownicy Samorz¹dowi

§117. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.

§122. W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania
zatrudnia siê pracowników posiadaj¹cych co najmniej 15 lat
sta¿u pracy w Urzêdzie Gminy

§118. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§119. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy Urzêdu Gminy,
w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ w Sekretariacie Urzêdu Gminy, w dniach
i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

ROZDZIA£ XII
Postanowienia koñcowe
§123. Traci moc uchwa³a Nr 13/53/96 Rady Gminy
Niechanowo z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Gminy
Niechanowo, oraz uchwa³y zmieniaj¹ce Nr IV/22/99 z dnia
12.03.99 oraz Uchwala Nr XXI/127/2001 z dnia 30.08.2001.
§124. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Zdzis³aw Sikora
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1083
UCHWA£A Nr IV/27/2003 RADY GMINY NIECHANOWO
z dnia 13 marca 2003 r.
w sprawie statutów so³ectw Gminy Niechanowo
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmian.) Rada Gminy
Niechanowo uchwala co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Niechanowo.

§1. Ustala siê statuty so³ectw Gminy Niechanowo dla
nastêpuj¹cych so³ectw Arcugowo, Cielimowo, Czechowo,
Drachowo, Gocza³kowo, Gurówko, Gurowo, Grotkowo, Jelitowo  ¯ó³cz, Jarz¹bkowo, Karsewo, Kêdzierzyn, Malczewo,
Marysin, Miko³ajewice, Miroszka, Mierzewo, Niechanowo,
Nowawie, Potrzymowo, Trzusko³oñ, ¯elazkowo  Jelonek
stanowi¹ce za³¹czniki 1-22 do niniejszej uchwa³y.

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

§3. Traci moc uchwa³a z dnia 22 listopada 1990 r.
Nr V/24/90 w sprawie statutu So³ectw Mieszkañców Wsi.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Zdzis³aw Sikora

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI ARCUGOWO
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Arcugowo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Arcugowo.
§2. 1. So³ectwo Arcugowo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,

- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Arcugowo.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:

- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,
- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym
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2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,
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so³ectwa

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,
4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,
- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,
- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
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- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego
o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.

§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.

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

4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
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§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI CIELIMOWO
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Cielimowo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Cielimowo.
§2. 1. So³ectwo Cielimowo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Cielimowo.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.

§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,
- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,
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4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,

- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.

- planu bud¿etu na przysz³y rok,

§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.

- przepisów prawa miejscowego,

2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.

- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,

§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,
- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,
- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego
o odwo³anie go.
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ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
2. Zebranie Wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.

W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
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ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe

§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.

§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI CZECHOWO
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Czechowo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Czechowo.
§2. 1. So³ectwo Czechowo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,
- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,

§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:

- niniejszego statutu.

1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Czechowo.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

so³ectwa

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,
4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
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- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
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2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,
- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,
- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego
o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
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§18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Zebranie Wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI DRACHOWO
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Drachowo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Drachowo.
§2. 1. So³ectwo Drachowo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Drachowo.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
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celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:

- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego
o odwo³anie go.

- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z Rad¹ So³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§17. Zebranie Wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
2. Zebranie Wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
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4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.

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

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru so³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 58

Poz. 1083

 5577 

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI GOCZA£KOWO
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Gocza³kowo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Gocza³kowo.
§2. 1. So³ectwo Gocza³kowo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Gocza³kowo.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
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celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:

- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego
o odwo³anie go.

- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
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4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.

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

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI GURÓWKO
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Gurówko stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Gurówko.
§2. 1. So³ectwo Gurówko jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Gurówko.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Gurówko.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
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w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego
o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
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2. Zebranie Wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestni-

ków zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI GUROWO
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Gurowo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Gurowo.
§2. 1. So³ectwo Gurowo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Gurowo.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
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celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:

- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego
o odwo³anie go.

- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
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4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.

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

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI GROTKOWO
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Grotkowo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Grotkowo

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:

§2. 1. So³ectwo Grotkowo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Grotkowo.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

so³ectwa

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
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w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego
o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 9
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI JELITOWO, ¯Ó£CZ
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców: so³ectwa Jelitowo, ¯ó³cz
stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Jelitowo, ¯ó³cz.
§2. 1. So³ectwo Jelitowo, ¯ó³cz jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Jelitowo,
¯ó³cz.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
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w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI JARZ¥BKOWO
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Jarz¹bkowo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Jarz¹bkowo.
§2. 1. So³ectwo Jarz¹bkowo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Jarz¹bkowo.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 58

Poz. 1083

 5593 

w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego
o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 11
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI KARSEWO
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Karsewo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Karsewo.
§2. 1. So³ectwo Karsewo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Karsewo.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
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w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.
§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.

4. Rada So³ecka w szczególnoci:
- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,
- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,
- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.

5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.

2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.

§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.

§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,

2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego
o odwo³anie go.

- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,

ROZDZIA£ IV

- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,

Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³

- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.

§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
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§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.
3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 12
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI KÊDZIERZYN
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Kêdzierzyn stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Kêdzierzyn.
§2. 1. So³ectwo Kêdzierzyn jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Kêdzierzyn.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
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w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego
o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 13
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI MALCZEWO
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Malczewo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Malczewo.
§2. 1. So³ectwo Malczewo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Malczewo.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 58

Poz. 1083

 5602 

w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 5osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego
o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 14
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI MARYSIN
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Marysin stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Marysin.
§2. 1. So³ectwo Marysin jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Marysin.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
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w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego
o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 15
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI MIKO£AJEWICE
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Miko³ajewice stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Miko³ajewice.
§2. 1. So³ectwo Miko³ajewice jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Miko³ajewice.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
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w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 16
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI MIROSZKA
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Miroszka stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Miroszka.
§2. 1. So³ectwo Miroszka jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Miroszka.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
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w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 58

Poz. 1083

 5612 

2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 17
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI MIERZEWO
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Mierzewo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Mierzewo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:

§2. 1. So³ectwo Mierzewo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Mierzewo.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

so³ectwa

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
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w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 58

Poz. 1083

 5616 

Za³¹cznik Nr 18
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI NIECHANOWO
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Niechanowo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Niechanowo.
§2. 1. So³ectwo Niechanowo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Niechanowo.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
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w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 19
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI NOWAWIE
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Nowawie stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Nowawie.
§2. 1. So³ectwo Nowawie jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Nowawie.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
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w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 20
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI POTRZYMOWO
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Potrzymowo stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Potrzymowo.
§2. 1. So³ectwo Potrzymowo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Potrzymowo.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
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w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 21
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI TRZUSKO£OÑ
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Trzusko³oñ stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo Trzusko³oñ.
§2. 1. So³ectwo Trzusko³oñ jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,

- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Trzusko³oñ.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
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w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,
- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.
§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§25. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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Za³¹cznik Nr 22
do uchwa³y Nr IV/27/2003
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 13 marca 2003 r.

STATUT SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW WSI ¯ELAZKOWO - JELONEK
ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa ¯elazkowo - Jelonek
stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:
So³ectwo ¯elazkowo - Jelonek.
§2. 1. So³ectwo ¯elazkowo - Jelonek jest jednostk¹
pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Niechanowo.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi so³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- uchwa³y nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niechanowie
z 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Niechanowo,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie ¯elazkowo Jelonek.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami so³ectwa s¹:
- Zebranie Wiejskie,
- So³tys,
- Rada So³ecka,
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej oraz innych
organów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata
i koñczy siê z momentem wyboru nowych organów.
§5. 1. Do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców Wsi
nale¿y:
- udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno  bytowych,
opieki spo³ecznej, kultury, sportu i wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
- kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkañców wsi,
- tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
- sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
- czuwanie nad ³adem i porz¹dkiem we wsi, dbanie
o wygl¹d estetyczny posesji i ich otoczenia,

- sprawowanie pieczy nad
powierzonym so³tysom

mieniem

komunalnym

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi ca³ego so³ectwa
powierza siê zarz¹dzanie i korzystanie z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego stanowi¹cego w³asnoæ Gminy:
wietlice, owietlenie uliczne, rowy, parki, stawy wiejskie,
chodniki.
§6. Zadania okrelone w §5 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje poprzez:
1. podejmowanie uchwa³ w sprawach
w ramach przyznanych kompetencji,

so³ectwa

2. opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
samorz¹du mieszkañców,
3. wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców so³ectwa,
4. Wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa.
5. Wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów radnych oraz
kierowanie do nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
6. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.
§7. Zebranie Wiejskie opiniuje w czêci dotycz¹cej so³ectwa przedstawione do konsultacji przez Radê Gminy projekt
uchwa³ w sprawach:
- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na przysz³y rok,
- przepisów prawa miejscowego,
- innych wa¿nych uchwa³ Rady Gminy,
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego so³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia je
we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Gminy.
3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê zebranie
wiejskie lub so³tysa.
§9. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ
w postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji
spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem
wszczêcia postêpowania w sprawach dotycz¹cych innych
osób albo ¿¹dania dopuszczenia samorz¹du do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony, je¿eli jest to uzasadnione
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celami statutowymi samorz¹du i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du wsi,

§10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹du
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw zawiera porozumienie okrelaj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

- wystêpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu
problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹dowych,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Gminy i Wójtem, mieszkañcy so³ectwa
wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³anym przez Wójta.
2. Wybór na now¹ kadencjê winien byæ dokonany
w terminie okrelonym przez ustawê.
§12. 1. Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:

- organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
- decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
- wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich so³tys sk³ada informacjê
o dzia³alnoci rady so³eckiej.
§15. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynnociach so³tysa,
który nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³
siê przestêpstwa i wyst¹piæ do zebrania wiejskiego o odwo³anie go.

- przewodniczenie radzie so³eckiej,
- zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
- zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej,
- dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
- uczestnictwo w naradach so³eckich zwo³ywanych okresowo przez Wójta gminy,
- pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacjê
o swej dzia³alnoci mieszkañcom swojej wsi.
§13. 1. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy.
2. Na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
Gminy so³tysowi przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem
doradczym. mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu
zebrania mieszkañców.
§14. 1. Przy wykonaniu swoich zadañ So³tys wspó³dzia³a
z rad¹ so³eck¹.
Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie rady so³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
raz w kwartale. Posiedzeniu przewodniczy So³tys.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
- opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskim projekty uchwa³
w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,

ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§16. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§17. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys:
- z inicjatywy w³asnej,
- na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta.
§18. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w zale¿noci od
istniej¹cych potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje so³tys do
wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.
3. zebranie wiejskie zwo³ywane jest za pomoc¹ kurend:
- na wniosek mieszkañców,
- Rady Gminy lub Wójta
winno odbywaæ siê w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni zgodnie
z wymogami projektu przed³o¿onego przez Wójta.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.
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4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Obowi¹zkiem so³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudnoci winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
Gminy lub Wójta o pomoc, którzy wyznacz¹ w tym celu
odpowiednich radnych lub pracowników Urzêdu Gminy.

3. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§20. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt
wyznacza pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§21. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw.

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

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu okrela siê miejsce, dzieñ i godzinê oraz przewodnicz¹cego zebrania
2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu zebrania wiejskiego
dla wyboru so³tysa i rady so³eckiej podaje siê do wiadomoci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
zebrania.
§23. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w nowym terminie
o 0,5 godz. póniej mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu
na liczbê obecnych na zebraniu.
3. Zebranie wiejskie na którym przeprowadza siê wybory
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
§24. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla wyboru so³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§26. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.
§28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia so³tysa,
Wójt Gminy zwo³uje Zebranie Wiejskie do wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu rady so³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie Zebranie Wiejskie zwo³ane przez so³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
§30. W przypadkach spornych postanowienia statutu
interpretuje Wójt.
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1084
UCHWA£A Nr VI/39/2003 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 17 marca 2003 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr VI/42/99 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie powo³ania Gimnazjów w Grodzisku Wlkp.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr
67, poz. 329 z póniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) Rada Miejska uchwala co nastêpuje:
W Uchwale Nr VI/42/99 z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie
powo³ania gimnazjów w Grodzisku Wlkp. wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
§1. 1. W §1 skrela siê ust. 1.

Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. ul. 3 Maja nr 5, którego
obwód stanowi¹ nastêpuj¹ce miejscowoci: Grodzisk Wlkp.,
Albertowsko, Bia³a Wie, Chrustowe, Czarna Wie, Gr¹blewo,
K¹kolewo, Kobyiniki, Kurowo, M³yniewo, Lasówki, Rojewo,
S³ocin, Snowidowo, Sworzyce, Zdrój.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2. W§1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Marek Kinecki

1085
UCHWA£A Nr VI/41/2003 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 17 marca 2003 r.
w sprawie uchylenia uznania za pomnik przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 1 ustawy
z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 99 poz. 1079 ze zmianami) uchwala
siê co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr V/34/95 Rady Miasta i Gminy w Grodzisku Wlkp. z dnia 28.09.1995 r. w sprawie uznania za pomniki
przyrody w §1 skrela siê pkt 36.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Marek Kinecki
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1086
UCHWA£A Nr VI/36/2003 RADY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVIII/178/2001 Rady Powiatu Wolsztyñskiego z dnia 19 padziernika 2001 r.
dotycz¹cej ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie wolsztyñskim
Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) w zwi¹zku
z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz.U.1996 r. Nr 67, poz. 329 zm. Dz.U. z 1996 r. Nr
106, poz. 496, Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Dz.U. z 1998 r.
Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, Dz.U. z 1997 r. Nr 141,
poz. 943, Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr
5. Zespó³ Szkó³ Specjalnych

48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1320, Nr 120, poz.
1268, Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, Dz.U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 984,
Nr 200, poz. 1683) uchwala siê co nastêpuje:
§1. W za³¹czniku do uchwa³y Rady Powiatu Wolsztyñskiego Nr XXXVIII/178/2001 z dnia 19 padziernika 2001 r.  Plan
sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie
Wolsztyñskim dodaje siê:

ul. 5-go Stycznia 14
64-200 Wolsztyn

Zasadnicza Szko³a
Zawodowa Specjalna

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

szko³a zawodowa specjalna

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Janusz Zaj¹c

1087
UCHWA£A Nr SO 7/11 - D/Ka/03 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego na rok 2003 Miasta i Gminy w Kobylinie
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 10/2000 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. zmienionego zarz¹dzeniem nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego
2001 r. oraz zarz¹dzeniem nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r.
w osobach:
Przewodnicz¹ca - Zofia Freitag,
Cz³onkowie:

- Zofia Kowalska,
- Idzi Kalinowski,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr
155, poz. 1014 ze zm.), o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego na rok 2003 Miasta i Gminy w Kobylinie wyra¿a
opiniê pozytywn¹
Uzasadnienie:
Oceny mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego
na rok 2003 Miasta i Gminy w Kobylinie dokonano w oparciu
o nastêpuj¹ce materia³y:
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- uchwa³ê nr XXXIII/199/2001 Rady Miasta i Gminy
w Kobylinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie: bud¿etu
miasta i gminy Kobylin na 2002 rok po zmianach,
- prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu w latach 20032007 oraz informacjê gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ
w latach 2003-2006 z dnia 14 lutego 2003 r. otrzyman¹ dnia
5 marca 2003 r.,
- uchwa³ê nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia
30 grudnia 2002 roku w sprawie: bud¿etu gminy Kobylin
na rok 2003 po zmianach,
- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie
o nadwy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego
za okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku 2001,
- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego za
okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku 2002,

Uchwalony bud¿et na 2003 r. po zmianach obejmuje
dochody bud¿etowe w wysokoci 10.721.329 z³, wydatki
bud¿etowe w kwocie 10.800.400 z³. Jako ród³o sfinansowania
powsta³ego deficytu bud¿etowego w kwocie 79.071 z³. Rada
Miejska wskaza³a przychody z po¿yczki z kredytów d³ugoterminowych zaci¹gniêtych w bankach krajowych.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³o sfinansowania deficytu jest realne,
zwa¿ywszy na fakt, ¿e ³¹czna kwota d³ugu Miasta i Gminy nie
przekroczy progu okrelonego przepisem art. 114 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr
155, poz. 1014 ze zm.), a ³¹czna kwota zobowi¹zañ przypadaj¹cych do sp³aty w 2003 r. na dzieñ wydania opinii nie
przekracza 15% planowanych dochodów.
Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak
w uchwale.

- sprawozdanie Rb - Z sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ
wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2001,
- sprawozdanie Rb - Z sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ
wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2002.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Freitag
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

1088
UCHWA£A Nr SO 7/16  P/Ka/03 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy w Kobylinie
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 10/2000 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. zmienionego zarz¹dzeniem nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego
2001 r. oraz zarz¹dzeniem nr 14/2001 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r.
w osobach:
Przewodnicz¹ca - Zofia Freitag,
Cz³onkowie:

- Zofia Kowalska,
- Idzi Kalinowski,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr
155, poz. 1014 ze zm.), o prawid³owoci prognozy kwoty
d³ugu Miasta i Gminy w Kobylinie wyra¿a opiniê pozytywn¹.
Uzasadnienie:
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta
i Gminy w Kobylinie dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce
materia³y:
- uchwa³ê nr XXXIII/199/2001 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie: bud¿etu miasta
i gminy Kobylin na 2002 rok po zmianach,
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- prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu w latach 20032007 oraz informacjê gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ
w latach 2003-2006 z dnia 14 lutego 2003 r. otrzyman¹ dnia
5 marca 2003 r.,
- uchwa³ê nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia
30 grudnia 2002 roku w sprawie: bud¿etu gminy Kobylin
na rok 2003 po zmianach,
- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie
o nadwy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego
za okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku 2001,
- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie
o nadwy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego
za okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku 2002,
- sprawozdanie Rb - Z sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ
wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2001,
- sprawozdanie Rb - Z sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ
wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2002.
Uchwalony bud¿et na 2003 r. po zmianach obejmuje
dochody bud¿etowe w wysokoci 10.721.329 z³, wydatki
bud¿etowe w kwocie 10.800.400 z³. Jako ród³o sfinansowania
powsta³ego deficytu bud¿etowego w kwocie 79.071 z³ Rada
Miejska wskaza³a przychody z po¿yczki z kredytów d³ugoterminowych zaci¹gniêtych w bankach krajowych.

Z przedstawionych do opinii materia³ów wynika, ¿e kwota
d³ugu Miasta i Gminy na pocz¹tek 2003 r. wynosi 1.541.899
z³. W trakcie roku 2003 planuje siê sp³atê kredytów i po¿yczek
w kwocie 416.200 z³ oraz przychody z tytu³u kredytów
i po¿yczek w wysokoci 495.271 z³. Wobec tego kwota d³ugu
Gminy i Miasta na koniec 2003 r. wyniesie 1.620.970 z³.
Pozosta³a czêæ d³ugu podlega sp³acie w latach - 2007. £¹czna
kwota d³ugu Miasta i Gminy w latach 2003-2006 na koniec
danego roku bud¿etowego w stosunku do prognozowanych
dochodów ogó³em przedstawia siê nastêpuj¹co:
2003 r.

-15,16%,

2004 r.

- 11,92%,

2005 r.

- 7,30%,

2006 r.

- 2,72%.

Oznacza to, ¿e w latach 2003-2006 na koniec danego roku
prognozowany d³ug nie przekroczy 60% planowanych w tym
roku dochodów i warunek okrelony w art. 114 ustawy
o finansach publicznych zostanie spe³niony.
Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak
w uchwale.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Freitag
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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